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0 ANTECEDENTS 
 
Actualment el municipi ja disposa d’enllumenat a totes les zones però arrel de suggeriments de 
veïns i incidències detectades pels serveis tècnics es vol millorar la il·luminació dels passos de 
vianants. 
 
 
1 OBJECTE 
 
El present projecte té per objecte descriure la situació i les característiques fonamentals de les 
obres a realitzar per a la modificació de les instal·lacions d’enllumenat del municipi per tal 
d’afegir nous punts de llum per il·luminar diferents passos de vianants amb llumeneres LED amb 
una temperatura de color de 4000K. Per tal de millorar els nivells del carril estudiat. 
 
Aquesta nova instal·lació de llumeneres no modifica substancialment la potencia total de les 
diferents instal·lacions, o les caigudes de tensió ja que els nous projectors LED són de potències 
molt ajustades i pràcticament no tenen repercussió en el conjunt de la instal·lació. A més a més 
el 2015 la instal·lació d’enllumenat de Sant Quirze del Vallès va modificar i actualitzar les 
làmpades per làmpades mes eficients, disminuint la potencia total suportada per les linines dels 
quadres d’enllumenat. 
 
Un cop realitzades les modificacions, per tal de legalitzar la instal·lació caldrà la realització 
d’un certificat d’instal·lació de les modificacions realitzades per l’instal·lador i conservar-lo junt 
amb els esquemes unifilars per a la propera inspecció obligatòria, ja que la instal·lació està 
considerada com instal·lacions d’enllumenat exterior segons la ITC-BT-04 i com que no es 
modifica més del 50% de la potencia no cal la realització d’un nou projecte, però si el certificat 
d’instal·lador i una memòria tècnica de disseny del nou conjunt. 
 
 
2 SITUACIÓ DE L’OBRA 
 
L’emplaçament de les obres a realitzar es situen a diferents punts del municipi de de Sant 
Quirze del Vallès tal i com es pot veure en els plànols adjunts. 
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3 AGENTS 
 

- Titular de l’activitat 
 

Promotor: Ajuntament de Sant Quirze del Vallès 
NIF: P0823800H 
Adreça: Pl. De la vila, 6 
Població: Sant Quirze del Vallès (08192) 
Telèfon: 937212177 

 
- Projectista 

 
Autor del projecte: Ignasi Baqués Ruiz 
Titulació: Enginyer tècnic industrial 
Col·legiat  núm.: 13.487 

 
- Dades de l’entitat o persona jurídica que ha rebut l’encàrrec d’elaborar el projecte 

 
Despatx professional: Trenchs Enginyeria i Arquitectura S.L. 
Domicili despatx professional: C/ Coll d’Estenalles, 89 
Telèfon: 93 733 93 79 
Fax 662 310 184 
Població (CP): Matadepera (08230) 

 
 
 

EL FACULTATIU    TRENCHS ENGINYERIA I ARQUITECTURA, S.L. 
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4 NORMATIVA D’APLICACIÓ EN EL PROJECTE 
 

- Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre en matèria de Seguridad y Salud en las obras 
de construcción.  

- Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el Real Decreto 39/1997, 
de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, y el 
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones 
mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. VIGENTE 

- Llei de Prevenció de Riscos Laborals. Llei 31/95 de 8 de novembre 1995, aprovada pel 
Reial Decret 1627/1997, de data 24 d’octubre. 

- Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió.- Decret 842/2002, del Ministeri d’Indústria de 2 
de agosto. 

- Decret 363/2004 
- Llei de Contractació de les Administracions Públiques. Llei 13/1995 de 18 de maig. 
- UNE-EN 12193 
- Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió (REBT) segons el Reial Decret 842/2002, de 2 

d’agost i les seves Instruccions Tècniques Complementàries. 
- Instrucció 7/2003 de 9 de setembre de la Direcció General d’Energia i Mines sobre 

procediment administratiu per a l’aplicació del Reglament Electrotècnic per a Baixa 
Tensió mitjançant la intervenció de les Entitats d’Inspecció i Control de la Generalitat de 
Catalunya. 

- Decret 363/2004 de 24 d’agost pel qual es regula el procediment administratiu per a 
l’aplicació del Reglament electrotècnic de baixa tensió. 

- Normes particulars de les empreses distribuïdores d’energia elèctrica en Baixa Tensió. 
- UNE 20-460-94 Part 5-523: Intensitats admissibles en els cables i conductors aïllats. 
- UNE 20-434-90: Sistema d’assignació de cables. 
- UNE 20-435-90 Part 2: Cables de transport d'energia aïllats amb dielèctrics secs extruïts 

per a tensions de 1 a 30kV. 
- UNE 20-460-90 Part 4-43: Instal·lacions elèctriques en edificis. Protecció contra les 

sobreintensitats. 
- UNE 20-460-90 Parte 5-54: Instal·lacions elèctriques en edificis. Connexió a terra i 

conductores de protecció. 
- Altres normes UNE d’aplicació. 
- EN-IEC 60 947-2:1996(UNE - NP): Aparells de baixa tensió. Interruptors automàtics. 
- EN-IEC 60 947-2:1996 (UNE - NP) Annex B: Interruptors automàtics amb protecció 

incorporada per intensitat diferencial residual. 
- EN-IEC 60 947-3:1999: Aparamenta de baixa tensió. Interruptors, seccionadors, 

interruptors - seccionadors i combinats fusibles. 
- EN-IEC 60 269-1(UNE): Fusibles de baixa tensió. 
- EN 60 898 (UNE - NP): Interruptors automàtics per a instal·lacions domèstiques i 

anàlogues per a la protecció contra sobreintensitats. 
- REIAL DECRET 1890/2008, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'eficiència 

energètica en instal·lacions d'enllumenat exterior, i les seves instruccions tècniques 
complementàriesEA-01 a EA-07. 
Modificada per: Llei 26/2009, Llei 9/2011 
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- LLEI 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de l'enllumenat per a la protecció del 
medi nocturn. 

- Decret 190/2015, de 25 d’Agost, de desplegament de la llei 6/2001, d’ordenació 
ambiental de l’enllumenat per a la protecció del medi nocturn. 

 
I en general, les prescripcions que figurin en les Normes, Instruccions o Reglaments oficials, que 
guardin relació amb les obres del present projecte, amb les seves instal·lacions complementaries 
o amb els treballs necessaris per realitzar-les. 
 
 
5 DESCRIPCIÓ DE LES OBRES 
 
La nova instal·lació d’enllumenat discorrerà per diferents tipus de paviment en funció dels 
casos: 
 
- Cas 1: discorrerà per vorera. En aquest cas aldrà fer una demolició del paviment 

existent, una rasa de 40x60cm, compactació del fons de rasa, pas de les noves 
instal·lacions, rebliment de la rasa amb 50% de sorra i 50% material de la pròpia 
instal·lació i tornar a refer el paviment de les mateixes característiques que l’existent. 

- Cas 2: discorrerà per asfalt. En aquest cas aldrà fer una demolició del paviment existent, 
una rasa de 40x60cm, compactació del fons de rasa, pas de les noves instal·lacions, 
rebliment de la rasa amb 50% de sorra i 50% material de la pròpia instal·lació i tornar a 
refer el paviment de les mateixes característiques que l’existent. 

- Cas 3: discorrerà per terra. En aquest cas aldrà fer una rasa de 40x60cm, compactació 
del fons de rasa, pas de les noves instal·lacions, rebliment de la rasa amb 50% de sorra i 
50% material de la pròpia instal·lació. 

 
Per a la instal·lació dels nous punts de llum caldrà fer la fonamentació de 80x80x80 cm en la 
base de cada columna, s’instal·larà una placa de connexió a terra unida al conductor de coure 
nu de 35mm2, es col·locarà columna troncocònica de planxa d’acer galvanitzat de 5,5 metres 
sobre dau de formigó. 
 
A peu de columna s’instal·laran caixes de connexions i fusibles dins de l’espai destinat a les 
mateixes. Sobre la columna s’instal·laran les llumeneres amb les característiques d’acord al 
present projecte. En cas de col·locar mes d’una llumenera s’instal·laran amb una creuera de 
suport. 
 
Per al muntatge d’alguns punts de llum no caldrà la realització d’obra civil ja que es farà sobre 
punts existents. 
 
En els plànols i pressupost es pot observar el detall de cada actuació. 
 
Caldrà que l’empresa adjudicatària sol·liciti els serveis existents a les diferents companyies 
subministradores de gas, electricitat, aigua, clavegueram i veu i dades, per tal d’assegurar la 
correcte execució dels treballs i sol·liciti els corresponents permisos a aquestes companyies 
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previ a l’execució dels treballs i ajusti els mateixos, si cal, d’acord a la normativa vigent i als 
requeriments d’aquestes. 
 
Caldrà que l’empresa adjudicatària, al seu càrrec, adopti totes aquelles mesures de protecció 
de seguretat i salut dels treballadors, així com també de senyalització de les actuacions i de 
senyalització del trànsit necessàries per a evitar qualsevol risc durant els treballs, ni pels 
treballadors ni pels usuaris de la via pública. 
 
 
6 NIVELLS D’IL·LUMINACIÓ. 
 
D’acord al reglament d’eficiència energètica en instal·lacions d’enllumenat exterior, en 
l'enllumenat addicional dels passos de vianants, la instal·lació del qual és prioritària en els 
passos sense semàfor, la il· luminació de referència mínima en el pla vertical és de 40 lux, i una 
limitació en l'enlluernament G2 en la direcció de circulació de vehicles i G3 en la direcció del 
vianant (taula 10). La classe d'enllumenat ha de ser CE1 en àrees comercials i industrials i CE2 en 
zones residencials.  
 
Per tant els estudis lumínics intetaràn aconseguir al màxim els següents valors en el carril 
d’estudi a il·luminar: 

- Il·luminancia de referencia mínima en el pla vertical 40lux 
- Enlluernament en la direcció dels vehicles limitat a G2 
- Enlluernament en la direcció dels vianants limitat a G3 
- Classe d’enllumenat CE1 ( Em 30 lux i Um 0,4 ) en àrees industrials i comercials. 
- Classe d’enllumenat CE2 ( Em 20 lux i Um 0,4 ) en zones residencials. 

 
 
7 REQUERIMENTS DE LES NOVES LLUMENERES. 
 
Pel que fa a les llumeneres hauran de complir les recomanacions indicades en l’annex 2 del 
present projecte que conté el document “REQUERIMIENTOS TECNICOS EXIGIBLES PARA 
LUMINARIAS CON TECNOLOGÍA LED DE ALUMBRADO EXTERIOR” i a més a més compliran les 
següents característiques tècniques: 
 

- Material de la carcassa de fundació d’alumini injectat i pintat amb pintura de polièster, 
color a elegir per l’ajuntament. 

- El grau de protecció de la lluminària ≥ IP 66 
- Resistència als impactes ≥ IK08 
- Sistema de protecció contra sobretensions ≥ 10kV 
- Índex de reproducció cromàtica (CRI) > 70 
- L’aïllament de la lluminària serà mínim de Classe I o Classe II segons les necessitats de 

cada punt. 
- Sistemes òptics diferents que garantissin poder utilitzar el mateix modelo en diferents 

aplicacions o situacions d’enllumenat, garantint disposar d`una òptica amb distribució 
asimètrica de distribució cap a l'esquerra o la dreta segons convingui, per a la correcta 
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il·luminació de passos de vianants, tant en el pla vertical com l'horitzontal 
- Temperatura de funcionament lluminària entre -40 ºC i 50 ºC
- Factor de potencia del driver ≥ 0,9 pel voltatge de funcionament normal
- Dotada d’equip (driver) amb regulació autònomament amb fins a 5 cicles i funcionament

regulat i horari a traves de la línia de potència des del quadre de control. El driver
permetrà la reprogramació tant dels nivells com dels horaris de regulació des de la línia
d’alimentació de la llumenera, sense necessitat de pujar a aquesta, des de la base de la
columna o des del quadre d’enllumenat públic.

- Vida útil mitja estimada, L80B10 ≥ 100.000 h
- Garantia Standard del conjunt ≥ 10 anys (l’ apagat simultani de mes d’un 10% dels led´s

del conjunt òptic de las lluminàries instal·lades serà considerat fallada total sota
garantia)

- Eficiència mínima de la lluminària ≥ 120 lm/W
- Relació de flux cap a l’hemisferi superior (FHS) < 1%
- LED amb temperatura de color 4000 K
- Fixació de la llumenera al suport lateral o vertical segons necessitats.
- Difusor de vidre temperat o policarbonat, pla o corbat i transparent.
- La placa de LED’s s’haurà de poder substituir en cas de fallada de la mateixa.
- La potència es definirà en funció de l’estudi tècnic presentat a l’inici del contracte per

complir els nivells exigits a la zona on s’ha d’instal·lar la lluminària d’acord a la
normativa vigent i als nivells requerits per l’ajuntament.

- Certificats d’acord amb l’annex 2 i 3 del document REQUERIMIENTOS TECNICOS EXIGIBLES
PARA LUMINARIAS CON TECNOLOGÍA LED DE ALUMBRADO EXTERIOR que podem consultar 
en l’annex del present projecte.

HORES DE FUNCIONAMENT. 

Es programaran els divers de les llumeneres a 4.303 hores, per tant aquest funcionarà amb les 
hores de la posta i la sortida del sol. 

8 TERMINI D’EXECUCIÓ PREVIST 

El termini previst per l’execució serà de vuit setmanes a partir de la recepció del material. 
Cal tenir en compte que el material a subministrar i instal·lar pot tardar uns 3 mesos. 

El termini estimat de l’execució de les obres és de cinc mesos. 

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 

Subministrament de material 
Instal·lació de material 
Senyalització 
Gestió de residus 
Seguretat i Salut 
Control de qualitat 
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9 RESIDUS. 
 
En l’obra es destinarà un espai de a la classificació i gestió dels residus que després seran duts al 
centre de reciclatge o dipòsit autoritzat. 
 
En l’annex del present projecte, els amidaments i pressupost es poden veure els volums de 
residus generats i el seu tractament previst. 
 
 
10 SEGURETAT I SALUT 
 
S’ha redactat el corresponen Estudi bàsic de Seguretat i Salut en les Obres de Construcció, 
establert pel "Real Decreto 1627/1997" de 24 d’octubre, per tractar-se d’una obra que està dins 
dels paràmetres que ho fan exigible. 
 
En aquest Estudi bàsic de Seguretat i Salut es desenvolupa: 

• La normativa en matèria de seguretat a aplicar durant les tasques de construcció de les 
obres projectades. 

• La metodologia en matèria de seguretat i salut pel correcte compliment de les normes de 
seguretat. 

 
L’Estudi bàsic de Seguretat i Salut el podem veure a l’annex d’aquest projecte. 
 
 
11 PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT. 
 
S’haurà de dur a terme un Control de Qualitat, d’acord al programa de control de qualitat del 
present projecte, en compliment del Decret 378/88, d’1 de Desembre de la Generalitat de 
Catalunya i amb les ordres del desplegament del mateix de 25 de gener de 1989 i de 16 d’Abril 
de 1992. El control de Qualitat serà efectuat per un laboratori homologat amb càrrec a 
l’empresa adjudicatària de l’obra. 
 
El pla de control de qualitat el podem veure a l’annex d’aquest projecte. 
 
 
12 JUSTIFICACIÓ DE PREUS. 
 
Els preus s’han obtingut de les bases de preus de l’ITEC, i directament de les llistes de preus de 
subministradors i instal·ladors. 
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13 CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA. 
 
Atès les característiques de l’obra prevista, i que el valor estimat del contracte es inferior a 
500.000 euros, no es requisit indispensable la classificació del contractista. 
 
 
14 REVISIÓ DE PREUS 
 
No s’inclou cap fórmula de revisió de preus perquè es tracta d’una obra amb un termini 
d’execució per cada una de les fases inferior a dotze mesos (12), d’acord amb l’especificat a la 
legislació vigent. 
 
 
15 CRITERIS DE SOSTENIBILITAT I PROTECCIÓ AMBIENTAL I CLIMATIC DE L’OBRA I 

MATERIALS. 
 
D’acord amb l’article 126 punt 4 de la llei 9/2017 de contractes del sector públic, sempre que 
l’objecte del contracte afecti o pugui afectar al medi ambient, les prescripcions tècniques es 
definiran aplicant criteris de sostenibilitat y protecció ambiental d’acord a les definicions i 
principis regulats en els articles 3 i 4 de la llei 16/2002, de 1 de juliol, de Prevenció i Control 
Integrats de la Contaminació. Aquesta normativa no és aplicable per aquesta obra d’acord a 
l’Annex 1 de la mateixa, no obstant per tal de garantir una correcta protecció ambiental en la 
present memòria i els seus annexes contemples la gestió de residus que cal realitzar per tal de 
garantir la protecció del medi ambient en l’execució del contracte. 
 
 
16  ACCESSIBILITAT UNIVERSAL. 
 
Amb la finalitat de garantir l’accessibilitat universal, en l’article 126 de la llei 9/2017 de 
contractes del sector públic obliga a que les prescripcions tècniques de tota contractació 
destinada a ser utilitzada per a persones físiques, ja sigui públic general o personal de 
l’administració es redactin tenint en compte els criteris de disseny universal tal i com son 
definits al Real Decret Legislatiu 1/2003 de 29 de novembre. 
 
L’obra a que afecte aquest contracte complirà amb el Codi d’accessibilitat de Catalunya. 
Concretament amb l’annex a1 “normes d’accessibilitat urbanística” que siguin d’aplicació. 
 
Pel que fa al contractista caldrà que compleixi totes la normatives laboral vigent per garantir les 
condicions bàsiques d’accessibilitat i no discriminació a que es refereix l’article 22 del Reial 
Decret Legislatiu 1/2003 de 29 de novembre. 
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17 DECLARACIÓ D’OBRA COMPLERTA. 
 
Amb tot lo exposat en la present memòria, els seus annexes i tots els documents del projecte, 
considerem aquest suficientment justificat i complet per ser sotmès a la consideració de la 
superioritat, podent-se executar en la seva totalitat per no estar vinculat a altres obres alienes 
al present projecte d’acord amb el “Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals 
(Decret 179/1995 del 13 de juny)”. 
 
 
18 PRESSUPOST DE L’OBRA. 
 
Pressupost per al coneixement de l’administració: 
 
Pressupost d'Execució Material de l’obra 30.858,53 € 

 
Pressupost d’Execució per Contracte 
(despeses generals 13%, benefici industrial 6% i 21 % d’iva inclòs) 

44.433,20 € 
 

 
Direcció d’obra, coordinació de seguretat i salut i control de 
qualitat (21 % d’iva inclòs) 

3.025,00 € 

 
TOTAL 

47.458,20 € 

 
En el pressupost per coneixement de l'administració s’inclouen els costs que si be formen part 
del total de les obres, no son d’abonament al Contractista, ja sigui perquè per la seva 
especialitat han de ser realitzats per altres Contractistes o directament per les companyies de 
serveis o bé perquè son treballs que realitzen altres professionals o són costs d’indemnitzacions i 
expropiacions a particulars o empreses. 
 
 
 
        El tècnic redactor, 
 
 
 
 
 
 
 

Ignasi Baques Ruiz 
Enginyer tècnic industrial 
13.487 

 
 
  



                              Instal·lació de nous punts de llum per a millorar la l·luminació de passos de vianants. 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANNEXES A LA MEMÒRIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Annex 1. Fitxes dels quadres on s’actua. 
Annex 2. Serveis existents. 

Annex 3. Càlcul lumínic. 
Annex 4. Document requeriments tècnics lluminàries amb tecnologia LED. 

Annex 5. Estudi bàsic de seguretat i salut. 
Annex 6. Pla de control de qualitat. 

Annex 7. Gestió de residus. 
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ANNEX 1. FITXES DELS QUADRES ON S’ACTUA. 
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DEL VALLÈS

¯
Llegenda

Pu
nts

 de
 llu

m

"S Pericó

Pòlissa: 999408264710
ICP: 63 A

é Quadre de maniobra

Línia 1
Línia 2
Línia 3
Línia 4
Línia 5
Línia 6
Línia 7

#* 100 VSAP, Bàcul

#Pw* 150 VSAP + 55 Led, Bàcul

#* 150 VSAP, Bàcul

!= 2 x 100 VSAP, Columna

#P* 2 x 70 VSAP, Bàcul

!U 3 x 100 VSAP, Columna

!(L 60 Led, Columna

") 70 VSAP, Braç

!( 70 VSAP, Columna
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CONSERVACIÓ DE L'ENLLUMENAT
PÚBLIC DE SANT QUIRZE DEL VALLÈS

F - Av.Egara F
Data: Aprovat:

Escala:
20/07/2016

Original DIN-A31:1.000
0 25 5012,5 Metres

Companyia: 
Endesa Energía S.A. Unipersonal

SERVEIS TÈCNICS

Ajuntament de
SANT QUIRZE
DEL VALLÈS

¯
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 de
 llu

m !( 100 VSAP, Columna
!= 2 x 70 VSAP, Columna
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!( 70 VSAP, Columna
"S Pericó

Pòlissa: 999408469024
ICP: 63 A

é Quadre de maniobra
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CONSERVACIÓ DE L'ENLLUMENAT
PÚBLIC DE SANT QUIRZE DEL VALLÈS

I - PEDRES BLANQUES I
Data: Aprovat:

Escala:

12/01/2016

Original DIN-A31:2.000
0 25 50 75 10012,5 Metres

Companyia: 
Endesa Energía S.A. Unipersonal

SERVEIS TÈCNICS

Ajuntament de
SANT QUIRZE
DEL VALLÈS

¯

Llegenda

Pu
nt

s 
de

 ll
um

"S Pericó

Pòlissa: 999403379995
ICP: 100 A

é Quadre de maniobra
!( 100 VSAP, Columna

#* 150 VSAP, Bàcul

!( 150 VSAP, Columna

!= 2 x 100 VSAP, Columna

!U 3 x 70 VSAP, Columna

!( 70 VSAP, Columna
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CONSERVACIÓ DE L'ENLLUMENAT
PÚBLIC DE SANT QUIRZE DEL VALLÈS

J - PASSEIG DEL FERROCARRIL J
Data: Aprovat:

Escala:
24/11/2015

Original DIN-A31:1.000
0 25 5012,5 Metres

Companyia: 
Endesa Energía S.A. 
Unipersonal

SERVEIS TÈCNICS

Ajuntament de
SANT QUIRZE
DEL VALLÈS

¯

Llegenda

Pu
nts

 de
 llu

m ") 100 VSAP, Braç
!( 100 VSAP, Columna
!( 150 VSAP, Columna
#x 2 x 100 VSAP, Bàcul
!= 2 x 70 VSAP, Columna

!(L 21 Led, Columna
!( 250 VM, Columna
_̂ 70 VSAP, -
") 70 VSAP, Braç
!( 70 VSAP, Columna

"S Pericó

Pòlissa: 999408268071
ICP: 25 A

é Quadre de maniobra



"»

_̂
_̂

!(

!(

!(
!(

!(
!(

!(

!( !( !( !(
!(

!(

!(*L

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(
!(

!(

!(

!(

!(

!(
!(

!(

!( !(

!( !(

!(
!(

!(

!(

!(

!(
!(

!(

!(
!(

!(
!(

!(

!(
!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(*L

!=

Ptg
e.S

ta.
 Eu

làl
ia

C.V
erg

e d
el 

Ca
rm

e

C.Església
Pl.Nova

C.V
erg

e d
el 

Ca
rm

e

Pg.Arenes

C.Horts

Ptg
e.E

sg
lés

ia

C.Sta.Anna

C.St.Ramon

Cí.
Ve

rge
de

Mont
ser

rat

Pg.Riera
Pg

.C
en

tre

C.St.Ramon

C.Sta.Anna
C.J

os
ep

 R
iba

s

C.M
ag

nò
lie

s

Pg
.Fe

roc
arr

il

C.J
os

ep
 M

ita
ts

Ctr
a.G

ràc
ia-

Ma
nre

sa
 (B

P-
15

03
)

C.B
aix

 R
ier

a

C.
Ba

ix 
Ri

era

Riera de les Arenes

Rie
ra

de
les

Are
ne

s

Pg
.Fe

roc
arr

il

K

111
112

108

611

109 110
608 609

610

305 306 307 308 309

310

520C

209

208

207

211

212

213

214

409

408

407

406

405

316

317

318

510

526

116

517

516

515
613

614

615

314

219

523
218

522
521 616

505
617

506 415

508
416

509
511

512

206

210

205

202
102

201
101 401

301

315

418

312

417

311

402
403

411

302

412

303

413

304

414

319

320

507

525

410

514

612

513

601

501

602

502

603

503

604

504

605

606

607

313

115

221

114

220

113

204

203

103

104

215

105

216

106

217

107

524

404

519C

518B

4x6

4x6

CONSERVACIÓ DE L'ENLLUMENAT
PÚBLIC DE SANT QUIRZE DEL VALLÈS

K - C/SANT RAMON K
Data: Aprovat:

Escala:
16/03/2018

Original DIN-A31:1.500
0 25 50 7512,5 Metres

Companyia: 
Endesa Energía S.A. 
Unipersonal

SERVEIS TÈCNICS

Ajuntament de
SANT QUIRZE
DEL VALLÈS

¯
Llegenda
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nts

 de
 llu

m

"S Pericó

Pòlissa: 40025666146
ICP: 38 A

é Quadre de maniobra

Línia 1
Línia 2
Línia 3
Línia 4
Línia 5
Línia 6
Línia 7

!= 2 x 70 VSAP, Columna
!(*L 3 x 120 Led, Columna

_̂ 70 VSAP, -
!( 70 VSAP, Columna
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CONSERVACIÓ DE L'ENLLUMENAT
PÚBLIC DE SANT QUIRZE DEL VALLÈS

O - C.E.Toldrà O
Data: Aprovat:

Escala:
10/10/2018

Original DIN-A31:2.000
0 25 50 75 10012,5 Metres

Companyia: 
Endesa Energía S.A. Unipersonal

SERVEIS TÈCNICS

Ajuntament de
SANT QUIRZE
DEL VALLÈS

¯
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 de
 llu

m
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Pòlissa: 999403227170
ICP: 160 A

é Quadre de maniobra

Línia 1
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Línia 4
Línia 5
Línia 6
Línia 7

!U 2x100 Inc + 70 VSAP, Columna
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#* 70 VSAP, Bàcul
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ANNEX 2. SERVEIS EXISTENTS. 

 
  



Ref: 545848

Señores:

En relación a su solicitud con fecha 15/12/2020, Ref: 545848, les adjuntamos el
grafiado de los planos solicitados correspondientes a las instalaciones subterráneas
de EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L.U.

Por otro lado, les indicamos que los datos facilitados son a título orientativo, ya que
pueden haber resultado afectados por la topografía del terreno y/o otros trabajos, y
tienen validez para el proyecto.

Les recordamos que de acuerdo con la Orden TIC 341 de 22 de julio a la hora de la
ejecución de este proyecto, deberán volver a solicitarnos servicios y, dependiendo
de la zona de afectación, realizar el reconocimiento y firma de la Acta de Control.

Quedamos a su disposición para cualquier duda y aprovechamos la ocasión para
saludarles.

Anexos:
Planos, numerados 545848 - 14300978 - BT, 545848 - 14300979 - BT, 545848 -
14300980 - BT, 545848 - 14300981 - BT, 545848 - 14300982 - BT, 545848 -
14300983 - BT, 545848 - 14300987 - BT, 545848 - 14300988 - BT, 545848 -
14300989 - BT, 545848 - 14300990 - BT, , 545848 - 14298731 - AT-MT, 545848 -
14298732 - AT-MT, 545848 - 14298733 - AT-MT, 545848 - 14298734 - AT-MT,
545848 - 14298735 - AT-MT, , 545848 - 14298737 - AT-MT, 545848 - 14298738 -
AT-MT, 545848 - 14298739 - AT-MT, 545848 - 14298740 - AT-MT, 545848 -
14298741 - AT-MT, 545848 - 14298742 - AT-MT, 545848 - 14298743 - AT-MT,
545848 - 14298744 - AT-MT, 545848 - 14298745 - AT-MT, 545848 - 14298746 -
AT-MT, 545848 - 14300985 - BT, 545848 - 14300986 - BT, 545848 - 14300991 - BT,
545848 - 14300992 - BT, 545848 - 14300993 - BT, 545848 - 14300994 - BT, 545848
- 14300995 - BT



AFECTACIÓN BTPlano:Ref: 545848 - 14298730

1:500

EPSG: 25831 (ETRS89 UTM31) - X:419460.58; Y:4597748.61Fecha: 15/12/2020Los datos reflejados en este plano son de carácter orientativo y tienen validez de 3 meses.



Ref: Solicitud de Información de servicios 545848 en la petición 14298730 para la
afectación AT-MT
Señores:

En relación a su solicitud con fecha 15/12/2020, les comunicamos que no tenemos
constancia, con la documentación / información de la que disponemos, de la
existencia de servicios de nuestra red de distribución en la zona indicada en su
solicitud.

No obstante, ante la posibilidad de que haya podido haber algún desplazamiento a
causa de la topografía del terreno o por cualquier otra causa, le recomendamos que,
mediante la utilización de los medios oportunos, comprueben la inexistencia de
cables soterrados en la zona afectada por la obra.

Saludos,



AFECTACIÓN AT/MTPlano:Ref: 545848 - 14298731

1:500

EPSG: 25831 (ETRS89 UTM31) - X:419574.54; Y:4597141.36Fecha: 15/12/2020Los datos reflejados en este plano son de carácter orientativo y tienen validez de 3 meses.



AFECTACIÓN BTPlano:Ref: 545848 - 14298731

1:500

EPSG: 25831 (ETRS89 UTM31) - X:419574.54; Y:4597141.36Fecha: 15/12/2020Los datos reflejados en este plano son de carácter orientativo y tienen validez de 3 meses.



AFECTACIÓN AT/MTPlano:Ref: 545848 - 14298732

1:500

EPSG: 25831 (ETRS89 UTM31) - X:422272.43; Y:4599269.67Fecha: 15/12/2020Los datos reflejados en este plano son de carácter orientativo y tienen validez de 3 meses.



AFECTACIÓN BTPlano:Ref: 545848 - 14298732

1:500

EPSG: 25831 (ETRS89 UTM31) - X:422272.43; Y:4599269.67Fecha: 15/12/2020Los datos reflejados en este plano son de carácter orientativo y tienen validez de 3 meses.



AFECTACIÓN AT/MTPlano:Ref: 545848 - 14298733

1:500

EPSG: 25831 (ETRS89 UTM31) - X:422340.03; Y:4599383.03Fecha: 15/12/2020Los datos reflejados en este plano son de carácter orientativo y tienen validez de 3 meses.



AFECTACIÓN BTPlano:Ref: 545848 - 14298733

1:500

EPSG: 25831 (ETRS89 UTM31) - X:422340.03; Y:4599383.03Fecha: 15/12/2020Los datos reflejados en este plano son de carácter orientativo y tienen validez de 3 meses.



AFECTACIÓN AT/MTPlano:Ref: 545848 - 14298734

1:500

EPSG: 25831 (ETRS89 UTM31) - X:422390.64; Y:4599121.46Fecha: 15/12/2020Los datos reflejados en este plano son de carácter orientativo y tienen validez de 3 meses.



AFECTACIÓN BTPlano:Ref: 545848 - 14298734

1:500

EPSG: 25831 (ETRS89 UTM31) - X:422390.64; Y:4599121.46Fecha: 15/12/2020Los datos reflejados en este plano son de carácter orientativo y tienen validez de 3 meses.



AFECTACIÓN AT/MTPlano:Ref: 545848 - 14298735

1:500

EPSG: 25831 (ETRS89 UTM31) - X:422582.81; Y:4598581.95Fecha: 15/12/2020Los datos reflejados en este plano son de carácter orientativo y tienen validez de 3 meses.



AFECTACIÓN BTPlano:Ref: 545848 - 14298735

1:500

EPSG: 25831 (ETRS89 UTM31) - X:422582.81; Y:4598581.95Fecha: 15/12/2020Los datos reflejados en este plano son de carácter orientativo y tienen validez de 3 meses.



AFECTACIÓN BTPlano:Ref: 545848 - 14298736

1:500

EPSG: 25831 (ETRS89 UTM31) - X:422696.17; Y:4598731.07Fecha: 15/12/2020Los datos reflejados en este plano son de carácter orientativo y tienen validez de 3 meses.



Ref: Solicitud de Información de servicios 545848 en la petición 14298736 para la
afectación AT-MT
Señores:

En relación a su solicitud con fecha 15/12/2020, les comunicamos que no tenemos
constancia, con la documentación / información de la que disponemos, de la
existencia de servicios de nuestra red de distribución en la zona indicada en su
solicitud.

No obstante, ante la posibilidad de que haya podido haber algún desplazamiento a
causa de la topografía del terreno o por cualquier otra causa, le recomendamos que,
mediante la utilización de los medios oportunos, comprueben la inexistencia de
cables soterrados en la zona afectada por la obra.

Saludos,



AFECTACIÓN AT/MTPlano:Ref: 545848 - 14298737

1:500

EPSG: 25831 (ETRS89 UTM31) - X:422886.82; Y:4598444.95Fecha: 15/12/2020Los datos reflejados en este plano son de carácter orientativo y tienen validez de 3 meses.



AFECTACIÓN BTPlano:Ref: 545848 - 14298737

1:500

EPSG: 25831 (ETRS89 UTM31) - X:422886.82; Y:4598444.95Fecha: 15/12/2020Los datos reflejados en este plano son de carácter orientativo y tienen validez de 3 meses.



AFECTACIÓN AT/MTPlano:Ref: 545848 - 14298738

1:500

EPSG: 25831 (ETRS89 UTM31) - X:422897.12; Y:4597930.6Fecha: 15/12/2020Los datos reflejados en este plano son de carácter orientativo y tienen validez de 3 meses.



AFECTACIÓN BTPlano:Ref: 545848 - 14298738

1:500

EPSG: 25831 (ETRS89 UTM31) - X:422897.12; Y:4597930.6Fecha: 15/12/2020Los datos reflejados en este plano son de carácter orientativo y tienen validez de 3 meses.



AFECTACIÓN AT/MTPlano:Ref: 545848 - 14298739

1:500

EPSG: 25831 (ETRS89 UTM31) - X:422949.25; Y:4598598.62Fecha: 15/12/2020Los datos reflejados en este plano son de carácter orientativo y tienen validez de 3 meses.



AFECTACIÓN BTPlano:Ref: 545848 - 14298739

1:500

EPSG: 25831 (ETRS89 UTM31) - X:422949.25; Y:4598598.62Fecha: 15/12/2020Los datos reflejados en este plano son de carácter orientativo y tienen validez de 3 meses.



AFECTACIÓN AT/MTPlano:Ref: 545848 - 14298740

1:500

EPSG: 25831 (ETRS89 UTM31) - X:423038.97; Y:4598503.9Fecha: 15/12/2020Los datos reflejados en este plano son de carácter orientativo y tienen validez de 3 meses.



AFECTACIÓN BTPlano:Ref: 545848 - 14298740

1:500

EPSG: 25831 (ETRS89 UTM31) - X:423038.97; Y:4598503.9Fecha: 15/12/2020Los datos reflejados en este plano son de carácter orientativo y tienen validez de 3 meses.



AFECTACIÓN AT/MTPlano:Ref: 545848 - 14298741

1:500

EPSG: 25831 (ETRS89 UTM31) - X:423444.22; Y:4598555.27Fecha: 15/12/2020Los datos reflejados en este plano son de carácter orientativo y tienen validez de 3 meses.



AFECTACIÓN BTPlano:Ref: 545848 - 14298741

1:500

EPSG: 25831 (ETRS89 UTM31) - X:423444.22; Y:4598555.27Fecha: 15/12/2020Los datos reflejados en este plano son de carácter orientativo y tienen validez de 3 meses.



AFECTACIÓN AT/MTPlano:Ref: 545848 - 14298742

1:500

EPSG: 25831 (ETRS89 UTM31) - X:423497.26; Y:4597995.61Fecha: 15/12/2020Los datos reflejados en este plano son de carácter orientativo y tienen validez de 3 meses.



AFECTACIÓN BTPlano:Ref: 545848 - 14298742

1:500

EPSG: 25831 (ETRS89 UTM31) - X:423497.26; Y:4597995.61Fecha: 15/12/2020Los datos reflejados en este plano son de carácter orientativo y tienen validez de 3 meses.



AFECTACIÓN AT/MTPlano:Ref: 545848 - 14298743

1:500

EPSG: 25831 (ETRS89 UTM31) - X:423649.11; Y:4598708.03Fecha: 15/12/2020Los datos reflejados en este plano son de carácter orientativo y tienen validez de 3 meses.



AFECTACIÓN BTPlano:Ref: 545848 - 14298743

1:500

EPSG: 25831 (ETRS89 UTM31) - X:423649.11; Y:4598708.03Fecha: 15/12/2020Los datos reflejados en este plano son de carácter orientativo y tienen validez de 3 meses.



AFECTACIÓN AT/MTPlano:Ref: 545848 - 14298744

1:500

EPSG: 25831 (ETRS89 UTM31) - X:423656.39; Y:4598605.28Fecha: 15/12/2020Los datos reflejados en este plano son de carácter orientativo y tienen validez de 3 meses.



AFECTACIÓN BTPlano:Ref: 545848 - 14298744

1:500

EPSG: 25831 (ETRS89 UTM31) - X:423656.39; Y:4598605.28Fecha: 15/12/2020Los datos reflejados en este plano son de carácter orientativo y tienen validez de 3 meses.



AFECTACIÓN AT/MTPlano:Ref: 545848 - 14298745

1:500

EPSG: 25831 (ETRS89 UTM31) - X:423782.32; Y:4598104.42Fecha: 15/12/2020Los datos reflejados en este plano son de carácter orientativo y tienen validez de 3 meses.



AFECTACIÓN BTPlano:Ref: 545848 - 14298745

1:500

EPSG: 25831 (ETRS89 UTM31) - X:423782.32; Y:4598104.42Fecha: 15/12/2020Los datos reflejados en este plano son de carácter orientativo y tienen validez de 3 meses.



AFECTACIÓN AT/MTPlano:Ref: 545848 - 14298746

1:500

EPSG: 25831 (ETRS89 UTM31) - X:423843.55; Y:4597963.78Fecha: 15/12/2020Los datos reflejados en este plano son de carácter orientativo y tienen validez de 3 meses.



AFECTACIÓN BTPlano:Ref: 545848 - 14298746

1:500

EPSG: 25831 (ETRS89 UTM31) - X:423843.55; Y:4597963.78Fecha: 15/12/2020Los datos reflejados en este plano son de carácter orientativo y tienen validez de 3 meses.



 

 

                                                   
Concepció, 20 
08202 Sabadell 
Tel.: 93 748 64 14  Fax: 93 715 57 01 
www.cassa.es 

En relación a su solicitud, adjuntamos la información de los servicios existentes 
gestionados por la Cassa Aigües i Depuració S.L.(en adelante CASSA) en la zona 
solicitada. 
 
La información aportada es de uso exclusivo para el solicitante y para el proyecto 
indicado y tiene una validez de 3 meses, a partir de la fecha de su obtención, siendo 
responsabilidad del peticionario el uso que haga de esta información. 
 
Les indicamos también que la información facilitada es a título orientativo, puesto que 
puede verse afectada por la topografía del terreno y/o otros trabajos de terceros en la 
zona. Por este motivo, no puede ser interpretada como garantía absoluta de responder 
fielmente a la ubicación exacta de les infraestructuras existentes. 
 
La entrega de esta información no supone ninguna autorización ni conformidad 
por parte de CASSA al proyecto en curso. En el caso que se generen daños a las 
infraestructuras gestionadas per CASSA, no podrán eludir ninguna responsabilidad por 
los daños o perjudicas, directos o indirectos, ocasionados a CASSA o a terceros, 
alegando que la información entregada era defectuosa. 
 
  



 

 

                                                   
Concepció, 20 
08202 Sabadell 
Tel.: 93 748 64 14  Fax: 93 715 57 01 
www.cassa.es 

1. Condiciones particulares sobre los servicios afectados en la redacción de 
proyectos 
Se entenderá como servicio afectado, no sólo el servicio existente que imposibilita la 
ejecución de la obra, sino también todo lo que modifique sus condiciones iniciales, 
especialmente de accesibilidad, para el futuro mantenimiento y/o reparaciones del 
mismo. Por tanto, se han de considerar y prever todas les condiciones señaladas en el 
apartado 3 de este escrito de Condiciones Particulares de obligado cumplimiento para 
garantizar la integridad y la accesibilidad de las instalaciones de CASSA.  
 
En el caso de detectar una posible afectación a la red existente de agua potable en fase 
de proyecto, les recordamos que el estudio técnico-económico de las soluciones a las 
diferentes afecciones que pudiesen introducirse, sean del tipo que sean, deberán de ser 
ejecutadas o como mínimo, validadas, por CASSA. Por lo que hace a nuevas 
actuaciones urbanísticas, el promotor deberá solicitar a CASSA los informes relativos a 
las disponibilidades reales del suministro así como la validación del proyecto a ejecutar 
y/o les medidas correctoras de la red existente. 
 
Por tanto, en caso de detectar una posible afectación sobre la red existente o una nueva 
necesidad de suministro de agua derivada de una nueva actuación urbanística, en el 
momento en que se disponga de la documentación detallada del proyecto, será necesario 
que se pongan en contacto con nuestra Oficina Técnica para poder estudiar y analizar 
las soluciones más adecuadas. 
 

• Dirección electrónica: jcara@cassa.es 

• Teléfono: 93 715 57 12 
 
  



 

 

                                                   
Concepció, 20 
08202 Sabadell 
Tel.: 93 748 64 14  Fax: 93 715 57 01 
www.cassa.es 

2. Condiciones particulares sobre los servicios afectados en la ejecución de las 
obras 
La empresa ejecutora de los trabajos deberá disponer en la obra de la información 
vigente correspondiente a los servicios existentes en la zona gestionados por CASSA. 
 
El carácter orientativo de la información facilitada obliga, en consecuencia, a que en 
caso de existir en la zona cualquier infraestructura gestionada por CASSA, se hayan de 
verificar antes del inicio de las obres mediante calas manuales que permitan localizar 
adecuadamente las conducciones de la zona afectada. En este caso, deberá contactar con 
nuestra Oficina Técnica para acordar las fechas de realización de les catas con la 
finalidad, por parte de CASSA, de hacer acta de presencia durante la ejecución de las 
mismas. 
 
En caso de no producirse ninguna afección sobre la red, es igualmente obligatorio tomar 
las medidas necesarias, así como poner los medios necesarios, para garantizar la 
integridad y accesibilidad de las canalizaciones gestionadas por CASSA, los elementos 
de control y las acometidas y ramales de los abonados. 
 
Así mismo, en el caso que causen daños graves y relevantes en las instalaciones de este 
servicio, u otros también municipales o bien en la vía pública, podrían ser objeto de su 
correspondiente sanción. Consecuentemente deben de preverse todas las condiciones 
señaladas en el apartado 3 de este escrito de Condiciones particulares de obligado 
cumplimiento para garantizar la integridad y la accesibilidad a las instalaciones. 
 
El envío de la información sobre los servicios existentes, no supone la autorización ni la 
conformidad por parte de CASSA al proyecto de la obra en curso, ni exime a los 
ejecutores de la obra de las responsabilidades por los daños y perjuicios directos o 
indirectos causados a las instalaciones de CASSA o terceros. Por tanto, en caso de 
producirse daños a las instalaciones, CASSA se reserva el derecho de tomar las acciones 
legales que considere oportunas, así como el derecho a reclamar las indemnizaciones 
por los daños y perjuicios causados. Adicionalmente, todos los daños y perjuicios, 
directos o indirectos que puedan derivar en terceros, ya sean materiales o personal, 
también serán a cargo del promotor o ejecutor de la obra, incluyendo los derivados de 
un eventual corte del suministro. 
 
Durante la ejecución de las obras, en caso de detectarse una posible afección no 
contemplada en el Proyecto o en caso de existir cualquier duda al respecto de una 
instalación de CASSA, pueden contactar con el Departamento de Operaciones al 
teléfono: 93 715 57 12. 
 
  



 

 

                                                   
Concepció, 20 
08202 Sabadell 
Tel.: 93 748 64 14  Fax: 93 715 57 01 
www.cassa.es 

3. Condiciones particulares de obligado cumplimiento para garantizar la 
integridad y la accesibilidad de las instalaciones de CASSA 
 
Las instalaciones subterráneas de CASSA: 
1. No podrán quedar hormigonadas en ningún tramo, por pequeño que este sea. 
2. Tendrán que estar libres de elementos de mobiliario urbano (contenedores, papeleras, 
señales de tráfico, luminarias, armarios eléctricos, parterres, arboles, semáforos, 
arquetas, marquesinas, aparcamientos…) sobre ellas. 
3. Las conducciones no están diseñadas para soportar grandes sobrecargas, 
consecuentemente no se podrá montar andamios ni grúas y, todavía menos, construir 
muros sobre las mismas. 
4. Queda prohibido el acopio de material o equipos sobre las canalizaciones, así como 
encima de los registros y arquetas de acceso a los elementos de maniobra y control y 
hidrantes de protección contra incendios. 
5. Deberán de respetar y, por tanto, cumplir, las disposiciones legales vigentes 
referentes a distancias de seguridad entre los paralelismos y cruces con otros servicios, 
así como a la colocación de las protecciones adecuadas en caso de ser necesario. 
6. Deberán de respetar y, por tanto, cumplir, los criterios básicos que las conducciones 
de agua potable nunca se ejecutaran per debajo de las conducciones de saneamiento. En 
ningún caso podrán coincidir las generatrices de dos conducciones, sean del tipo que 
sean, para preservar el acceso a las mismas. 
7. Cualquier recualificación urbanística que modifique la calificación del suelo en el que 
esté instalada una canalización, deberá de ser comunicada a CASSA. 
8. En los casos en que se plantee resolver una afección a una conducción mediante cala 
de la misma, deberá seguir las especificaciones del Anejo 1. 
9. En cuanto a las instalaciones en superficie, no se podrán modificar ni manipular sin el 
previo consentimiento por escrito de CASSA. 
En aquellos casos en los que no fuere posible cumplir con estos condicionantes, se 
deberá contactar con la Oficina Técnica de CASSA para poder estudiar y analizar les 
soluciones más convenientes, y especialmente será necesaria una notificación previa 
cuando: 
10. Sea necesario modificar las profundidades de las conducciones respecto a la rasante 
de la acera i/o vial. 
11. Cuando en la ejecución de la obra, las infraestructuras enterradas queden al 
descubierto. 
12. Algunos elementos de la red, con derivaciones o cambios de dirección, requieren de 
tope de hormigón u otros materiales, los cuales, en función del diámetro de la 
canalización y de su presión, pueden ser de grandes dimensiones. Para garantizar la 
estabilidad de los mismos es imprescindible la colaboración del terreno, razón per la 
cual excavaciones en les proximidades de estos elementos pueden producir el colapso 
del sistema.  



 

 

                                                   
Concepció, 20 
08202 Sabadell 
Tel.: 93 748 64 14  Fax: 93 715 57 01 
www.cassa.es 

ANEJO 1: Apuntalamiento y Cala de conducciones 
En los casos en los cuales se plantee resolver una afección a una canalización mediante 
apuntalamiento y cala de la misma, el PROMOTOR deberá de formular una petición 
por escrito a la Oficina Técnica de CASSA, donde se indiquen las acciones que se 
prevén ejecutar con la finalidad de garantizar la integridad de la conducción afectada, 
adjuntando la siguiente información: 
a) Conducciones Ø< 300 mm: 
- Croquis de la instalación prevista para apuntalamiento y cala. 
- Perfiles IPN que se utilizaran. 
- Elementos de sujeción de la conducción (tirantes, abrazaderas) y distancias entre estos 
(como a mínimo un elemento de sujeción cada 20-30 cm). 
- Cimentación de hormigón prevista. 
- Fecha de inicio y finalización de la actuación. 
b) Conducciones Ø 300 mm: 
Adicionalmente, a todo lo que se ha descrito anteriormente para las conducciones de Ø< 
300mm, se proporcionaran los cálculos estructurales que demuestren que la conducción 
no flectará (o lo hará de forma inapreciable) y se pondrá especial atención a: 
- cuando la actuación sea en un tramo con juntas o uniones. 
- El proceso de compactación de tierras por debajo de la canalización en la última fase 
del proceso, puesto que es uno de los momentos más delicados y donde se pueden 
producir averías en las juntas per asentamientos del terreno. 
Se ha de destacar que el apuntalamiento y cala deberá de ser ejecutado siempre por 
el PROMOTOR i, en ningún caso, por CASSA, y en el caso en que se produzca una 
avería o ruptura de la conducción se le dará el trato de avería provocada.  
En caso de tratarse de conducciones de hormigón, fibrocemento (Uralita) u otros 
materiales susceptibles de sufrir daños en caso de apuntalamiento o cala, se evitará esta 
opción y se optará por el desvío de la misma. 
Una vez revisada la información facilitada a los Servicios Técnicos de CASSA, se 
podrán proponer modificaciones de acuerdo con sus criterios, los cuales se incorporaran 
al proyecto inicial, rehaciendo por escrito su petición. 
Una vez revisada tota la documentación, CASSA dará, si procede, su aprobación. 
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HIDRANTES
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Enterrado 100
Columna 80
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Depositos
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Contadores
Boca de riego
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Escala 1:500

Coordenadas del centro del plano ETRS89 UTM 31 X: 419460.58 Y: 4597748.61
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RED DE ABASTECIMIENTO DE SANT QUIRZE DEL VALLÈS Proyecto: 545848 Punto:5172679 Descripción:estudi passos de vianants Fecha Entrega: 15 de diciembre de 2020
RED ABASTECIMIENTO
TUBERÍAS

Distribución
Feeders

NODOS
RE
BR

VÁLVULAS
Cerrada y Precintada
Por defecto

HIDRANTES
Enterrado 80
Columna 100
Enterrado 100_70
Enterrado 100
Columna 80

VARIOS
Depositos
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En relación a su solicitud, adjuntamos la información de los servicios existentes 
gestionados por la Companyia d’Aigües de Sabadell, SA (en adelante Aigües de 
Sabadell) en la zona solicitada. 
 
La información aportada es de uso exclusivo para el solicitante y para el proyecto 
indicado y tiene una validez de 3 meses, a partir de la fecha de su obtención, siendo 
responsabilidad del peticionario el uso que haga de esta información. 
 
Les indicamos también que la información facilitada es a título orientativo, puesto que 
puede verse afectada por la topografía del terreno y/o otros trabajos de terceros en la 
zona. Por este motivo, no puede ser interpretada como garantía absoluta de responder 
fielmente a la ubicación exacta de les infraestructuras existentes. 
 
La entrega de esta información no supone ninguna autorización ni conformidad 
por parte de Aigües de Sabadell al proyecto en curso. En el caso que se generen 
daños a las infraestructuras gestionadas per Aigües de Sabadell, no podrán eludir 
ninguna responsabilidad por los daños o perjudicas, directos o indirectos, ocasionados a 
Aigües de Sabadell o a terceros, alegando que la información entregada era defectuosa. 
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1. Condiciones particulares sobre los servicios afectados en la redacción de 
proyectos 
Se entenderá como servicio afectado, no sólo el servicio existente que imposibilita la 
ejecución de la obra, sino también todo lo que modifique sus condiciones iniciales, 
especialmente de accesibilidad, para el futuro mantenimiento y/o reparaciones del 
mismo. Por tanto, se han de considerar y prever todas les condiciones señaladas en el 
apartado 3 de este escrito de Condiciones Particulares de obligado cumplimiento para 
garantizar la integridad y la accesibilidad de las instalaciones de Aigües de Sabadell.  
 
En el caso de detectar una posible afectación a la red existente de agua potable en fase 
de proyecto, les recordamos que el estudio técnico-económico de las soluciones a las 
diferentes afecciones que pudiesen introducirse, sean del tipo que sean, deberán de ser 
ejecutadas o como mínimo, validadas, por Aigües de Sabadell. Por lo que hace a nuevas 
actuaciones urbanísticas, el promotor deberá solicitar a Aigües de Sabadell los informes 
relativos a las disponibilidades reales del suministro así como la validación del proyecto 
a ejecutar y/o les medidas correctoras de la red existente. 
 
Por tanto, en caso de detectar una posible afectación sobre la red existente o una nueva 
necesidad de suministro de agua derivada de una nueva actuación urbanística, en el 
momento en que se disponga de la documentación detallada del proyecto, será necesario 
que se pongan en contacto con nuestra Oficina Técnica para poder estudiar y analizar 
las soluciones más adecuadas. 
 

• Dirección electrónica: jcara@cassa.es 

• Teléfono: 93 715 57 12 
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2. Condiciones particulares sobre los servicios afectados en la ejecución de las 
obras 
La empresa ejecutora de los trabajos deberá disponer en la obra de la información 
vigente correspondiente a los servicios existentes en la zona gestionados por Aigües de 
Sabadell. 
 
El carácter orientativo de la información facilitada obliga, en consecuencia, a que en 
caso de existir en la zona cualquier infraestructura gestionada por Aigües de Sabadell, 
se hayan de verificar antes del inicio de las obres mediante calas manuales que permitan 
localizar adecuadamente las conducciones de la zona afectada. En este caso, deberá 
contactar con nuestra Oficina Técnica para acordar las fechas de realización de les catas 
con la finalidad, por parte de Aigües de Sabadell, de hacer acta de presencia durante la 
ejecución de las mismas. 
 
En caso de no producirse ninguna afección sobre la red, es igualmente obligatorio tomar 
las medidas necesarias, así como poner los medios necesarios, para garantizar la 
integridad y accesibilidad de las canalizaciones gestionadas por Aigües de Sabadell, los 
elementos de control y las acometidas y ramales de los abonados. 
 
Tal y como establece el Reglament del servei municipal de subministrament d’aigua de 
Sabadell la ejecución de obras con o sin autorización “...quan causi danys greus i 
rellevants a les instal·lacions d’aquest servei o altres també municipals o a la via 
pública...” pueden ser calificadas de infracción muy grave con su correspondiente 
sanción. Consecuentemente han de preverse todas las condiciones señaladas en el 
apartado 3 de este escrito Condiciones Particulares de obligado cumplimiento para 
garantizar la integridad y la accesibilidad a las instalaciones. 
 
El envío de la información sobre los servicios existentes, no supone la autorización ni la 
conformidad por parte de Aigües de Sabadell al proyecto de la obra en curso, ni exime a 
los ejecutores de la obra de las responsabilidades por los daños y perjuicios directos o 
indirectos causados a las instalaciones de Aigües de Sabadell o terceros. Por tanto, en 
caso de producirse daños a las instalaciones, Aigües de Sabadell se reserva el derecho 
de tomar las acciones legales que considere oportunas, así como el derecho a reclamar 
las indemnizaciones por los daños y perjuicios causados. Adicionalmente, todos los 
daños y perjuicios, directos o indirectos que puedan derivar en terceros, ya sean 
materiales o personal, también serán a cargo del promotor o ejecutor de la obra, 
incluyendo los derivados de un eventual corte del suministro. 
 
Durante la ejecución de las obras, en caso de detectarse una posible afección no 
contemplada en el Proyecto o en caso de existir cualquier duda al respecto de una 
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instalación de Aigües de Sabadell, pueden contactar con el Departamento de 
Operaciones al teléfono: 93 715 57 12.  
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3. Condiciones particulares de obligado cumplimiento para garantizar la 
integridad y la accesibilidad de las instalaciones de Aigües de Sabadell 
 
Las instalaciones subterráneas de Aigües de Sabadell: 
1. No podrán quedar hormigonadas en ningún tramo, por pequeño que este sea. 
2. Tendrán que estar libres de elementos de mobiliario urbano (contenedores, papeleras, 
señales de tráfico, luminarias, armarios eléctricos, parterres, arboles, semáforos, 
arquetas, marquesinas, aparcamientos…) sobre ellas. 
3. Las conducciones no están diseñadas para soportar grandes sobrecargas, 
consecuentemente no se podrá montar andamios ni grúas y, todavía menos, construir 
muros sobre las mismas. 
4. Queda prohibido el acopio de material o equipos sobre las canalizaciones, así como 
encima de los registros y arquetas de acceso a los elementos de maniobra y control y 
hidrantes de protección contra incendios. 
5. Deberán de respetar y, por tanto, cumplir, las disposiciones legales vigentes 
referentes a distancias de seguridad entre los paralelismos y cruces con otros servicios, 
así como a la colocación de las protecciones adecuadas en caso de ser necesario. 
6. Deberán de respetar y, por tanto, cumplir, los criterios básicos que las conducciones 
de agua potable nunca se ejecutaran per debajo de las conducciones de saneamiento. En 
ningún caso podrán coincidir las generatrices de dos conducciones, sean del tipo que 
sean, para preservar el acceso a las mismas. 
7. Cualquier recualificación urbanística que modifique la calificación del suelo en el que 
esté instalada una canalización, deberá de ser comunicada a Aigües de Sabadell. 
8. En los casos en que se plantee resolver una afección a una conducción mediante cala 
de la misma, deberá seguir las especificaciones del Anejo 1. 
9. En cuanto a las instalaciones en superficie, no se podrán modificar ni manipular sin el 
previo consentimiento por escrito de Aigües de Sabadell. 
En aquellos casos en los que no fuere posible cumplir con estos condicionantes, se 
deberá contactar con la Oficina Técnica de Aigües de Sabadell para poder estudiar y 
analizar les soluciones más convenientes, y especialmente será necesaria una 
notificación previa cuando: 
10. Sea necesario modificar las profundidades de las conducciones respecto a la rasante 
de la acera i/o vial. 
11. Cuando en la ejecución de la obra, las infraestructuras enterradas queden al 
descubierto. 
12. Algunos elementos de la red, con derivaciones o cambios de dirección, requieren de 
tope de hormigón u otros materiales, los cuales, en función del diámetro de la 
canalización y de su presión, pueden ser de grandes dimensiones. Para garantizar la 
estabilidad de los mismos es imprescindible la colaboración del terreno, razón per la 
cual excavaciones en les proximidades de estos elementos pueden producir el colapso 
del sistema. 
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ANEJO 1: Apuntalamiento y Cala de conducciones 
En los casos en los cuales se plantee resolver una afección a una canalización mediante 
apuntalamiento y cala de la misma, el PROMOTOR deberá de formular una petición 
por escrito a la Oficina Técnica de CASSA, donde se indiquen las acciones que se 
prevén ejecutar con la finalidad de garantizar la integridad de la conducción afectada, 
adjuntando la siguiente información: 
a) Conducciones Ø< 300 mm: 
- Croquis de la instalación prevista para apuntalamiento y cala. 
- Perfiles IPN que se utilizaran. 
- Elementos de sujeción de la conducción (tirantes, abrazaderas) y distancias entre estos 
(como a mínimo un elemento de sujeción cada 20-30 cm). 
- Cimentación de hormigón prevista. 
- Fecha de inicio y finalización de la actuación. 
b) Conducciones Ø 300 mm: 
Adicionalmente, a todo lo que se ha descrito anteriormente para las conducciones de Ø< 
300mm, se proporcionaran los cálculos estructurales que demuestren que la conducción 
no flectará (o lo hará de forma inapreciable) y se pondrá especial atención a: 
- cuando la actuación sea en un tramo con juntas o uniones. 
- El proceso de compactación de tierras por debajo de la canalización en la última fase 
del proceso, puesto que es uno de los momentos más delicados y donde se pueden 
producir averías en las juntas per asentamientos del terreno. 
Se ha de destacar que el apuntalamiento y cala deberá de ser ejecutado siempre por 
el PROMOTOR i, en ningún caso, por Aigües de Sabadell, y en el caso en que se 
produzca una avería o ruptura de la conducción se le dará el trato de avería 
provocada.  
En caso de tratarse de conducciones de hormigón, fibrocemento (Uralita) u otros 
materiales susceptibles de sufrir daños en caso de apuntalamiento o cala, se evitará esta 
opción y se optará por el desvío de la misma. 
Una vez revisada la información facilitada a los Servicios Técnicos de Aigües de 
Sabadell, se podrán proponer modificaciones de acuerdo con sus criterios, los cuales se 
incorporaran al proyecto inicial, rehaciendo por escrito su petición. 
Una vez revisada tota la documentación, Aigües de Sabadell dará, si procede, su 
aprobación. 
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En relación a su solicitud, adjuntamos la información de los servicios existentes 
gestionados por la Companyia d’Aigües de Sabadell, SA (en adelante Aigües de 
Sabadell) en la zona solicitada. 
 
La información aportada es de uso exclusivo para el solicitante y para el proyecto 
indicado y tiene una validez de 3 meses, a partir de la fecha de su obtención, siendo 
responsabilidad del peticionario el uso que haga de esta información. 
 
Les indicamos también que la información facilitada es a título orientativo, puesto que 
puede verse afectada por la topografía del terreno y/o otros trabajos de terceros en la 
zona. Por este motivo, no puede ser interpretada como garantía absoluta de responder 
fielmente a la ubicación exacta de les infraestructuras existentes. 
 
La entrega de esta información no supone ninguna autorización ni conformidad 
por parte de Aigües de Sabadell al proyecto en curso. En el caso que se generen 
daños a las infraestructuras gestionadas per Aigües de Sabadell, no podrán eludir 
ninguna responsabilidad por los daños o perjudicas, directos o indirectos, ocasionados a 
Aigües de Sabadell o a terceros, alegando que la información entregada era defectuosa. 
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1. Condiciones particulares sobre los servicios afectados en la redacción de 
proyectos 
Se entenderá como servicio afectado, no sólo el servicio existente que imposibilita la 
ejecución de la obra, sino también todo lo que modifique sus condiciones iniciales, 
especialmente de accesibilidad, para el futuro mantenimiento y/o reparaciones del 
mismo. Por tanto, se han de considerar y prever todas les condiciones señaladas en el 
apartado 3 de este escrito de Condiciones Particulares de obligado cumplimiento para 
garantizar la integridad y la accesibilidad de las instalaciones de Aigües de Sabadell.  
 
En el caso de detectar una posible afectación a la red existente de agua potable en fase 
de proyecto, les recordamos que el estudio técnico-económico de las soluciones a las 
diferentes afecciones que pudiesen introducirse, sean del tipo que sean, deberán de ser 
ejecutadas o como mínimo, validadas, por Aigües de Sabadell. Por lo que hace a nuevas 
actuaciones urbanísticas, el promotor deberá solicitar a Aigües de Sabadell los informes 
relativos a las disponibilidades reales del suministro así como la validación del proyecto 
a ejecutar y/o les medidas correctoras de la red existente. 
 
Por tanto, en caso de detectar una posible afectación sobre la red existente o una nueva 
necesidad de suministro de agua derivada de una nueva actuación urbanística, en el 
momento en que se disponga de la documentación detallada del proyecto, será necesario 
que se pongan en contacto con nuestra Oficina Técnica para poder estudiar y analizar 
las soluciones más adecuadas. 
 

• Dirección electrónica: jcara@cassa.es 

• Teléfono: 93 715 57 12 
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2. Condiciones particulares sobre los servicios afectados en la ejecución de las 
obras 
La empresa ejecutora de los trabajos deberá disponer en la obra de la información 
vigente correspondiente a los servicios existentes en la zona gestionados por Aigües de 
Sabadell. 
 
El carácter orientativo de la información facilitada obliga, en consecuencia, a que en 
caso de existir en la zona cualquier infraestructura gestionada por Aigües de Sabadell, 
se hayan de verificar antes del inicio de las obres mediante calas manuales que permitan 
localizar adecuadamente las conducciones de la zona afectada. En este caso, deberá 
contactar con nuestra Oficina Técnica para acordar las fechas de realización de les catas 
con la finalidad, por parte de Aigües de Sabadell, de hacer acta de presencia durante la 
ejecución de las mismas. 
 
En caso de no producirse ninguna afección sobre la red, es igualmente obligatorio tomar 
las medidas necesarias, así como poner los medios necesarios, para garantizar la 
integridad y accesibilidad de las canalizaciones gestionadas por Aigües de Sabadell, los 
elementos de control y las acometidas y ramales de los abonados. 
 
Así mismo, en el caso que causen daños graves y relevantes en las instalaciones de este 
servicio, u otros también municipales o bien en la vía pública, podrían ser objeto de su 
correspondiente sanción. Consecuentemente deben de preverse todas las condiciones 
señaladas en el apartado 3 de este escrito de Condiciones particulares de obligado 
cumplimiento para garantizar la integridad y la accesibilidad a las instalaciones. 
 
El envío de la información sobre los servicios existentes, no supone la autorización ni la 
conformidad por parte de Aigües de Sabadell al proyecto de la obra en curso, ni exime a 
los ejecutores de la obra de las responsabilidades por los daños y perjuicios directos o 
indirectos causados a las instalaciones de Aigües de Sabadell o terceros. Por tanto, en 
caso de producirse daños a las instalaciones, Aigües de Sabadell se reserva el derecho 
de tomar las acciones legales que considere oportunas, así como el derecho a reclamar 
las indemnizaciones por los daños y perjuicios causados. Adicionalmente, todos los 
daños y perjuicios, directos o indirectos que puedan derivar en terceros, ya sean 
materiales o personal, también serán a cargo del promotor o ejecutor de la obra, 
incluyendo los derivados de un eventual corte del suministro. 
 
Durante la ejecución de las obras, en caso de detectarse una posible afección no 
contemplada en el Proyecto o en caso de existir cualquier duda al respecto de una 
instalación de Aigües de Sabadell, pueden contactar con el Departamento de 
Operaciones al teléfono: 93 715 57 12. 
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3. Condiciones particulares de obligado cumplimiento para garantizar la 
integridad y la accesibilidad de las instalaciones de Aigües de Sabadell 
 
Las instalaciones subterráneas de Aigües de Sabadell: 
1. No podrán quedar hormigonadas en ningún tramo, por pequeño que este sea. 
2. Tendrán que estar libres de elementos de mobiliario urbano (contenedores, papeleras, 
señales de tráfico, luminarias, armarios eléctricos, parterres, arboles, semáforos, 
arquetas, marquesinas, aparcamientos…) sobre ellas. 
3. Las conducciones no están diseñadas para soportar grandes sobrecargas, 
consecuentemente no se podrá montar andamios ni grúas y, todavía menos, construir 
muros sobre las mismas. 
4. Queda prohibido el acopio de material o equipos sobre las canalizaciones, así como 
encima de los registros y arquetas de acceso a los elementos de maniobra y control y 
hidrantes de protección contra incendios. 
5. Deberán de respetar y, por tanto, cumplir, las disposiciones legales vigentes 
referentes a distancias de seguridad entre los paralelismos y cruces con otros servicios, 
así como a la colocación de las protecciones adecuadas en caso de ser necesario. 
6. Deberán de respetar y, por tanto, cumplir, los criterios básicos que las conducciones 
de agua potable nunca se ejecutaran per debajo de las conducciones de saneamiento. En 
ningún caso podrán coincidir las generatrices de dos conducciones, sean del tipo que 
sean, para preservar el acceso a las mismas. 
7. Cualquier recualificación urbanística que modifique la calificación del suelo en el que 
esté instalada una canalización, deberá de ser comunicada a Aigües de Sabadell. 
8. En los casos en que se plantee resolver una afección a una conducción mediante cala 
de la misma, deberá seguir las especificaciones del Anejo 1. 
9. En cuanto a las instalaciones en superficie, no se podrán modificar ni manipular sin el 
previo consentimiento por escrito de Aigües de Sabadell. 
En aquellos casos en los que no fuere posible cumplir con estos condicionantes, se 
deberá contactar con la Oficina Técnica de Aigües de Sabadell para poder estudiar y 
analizar les soluciones más convenientes, y especialmente será necesaria una 
notificación previa cuando: 
10. Sea necesario modificar las profundidades de las conducciones respecto a la rasante 
de la acera i/o vial. 
11. Cuando en la ejecución de la obra, las infraestructuras enterradas queden al 
descubierto. 
12. Algunos elementos de la red, con derivaciones o cambios de dirección, requieren de 
tope de hormigón u otros materiales, los cuales, en función del diámetro de la 
canalización y de su presión, pueden ser de grandes dimensiones. Para garantizar la 
estabilidad de los mismos es imprescindible la colaboración del terreno, razón per la 
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cual excavaciones en les proximidades de estos elementos pueden producir el colapso 
del sistema. 
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ANEJO 1: Apuntalamiento y Cala de conducciones 
En los casos en los cuales se plantee resolver una afección a una canalización mediante 
apuntalamiento y cala de la misma, el PROMOTOR deberá de formular una petición 
por escrito a la Oficina Técnica de CASSA, donde se indiquen las acciones que se 
prevén ejecutar con la finalidad de garantizar la integridad de la conducción afectada, 
adjuntando la siguiente información: 
a) Conducciones Ø< 300 mm: 
- Croquis de la instalación prevista para apuntalamiento y cala. 
- Perfiles IPN que se utilizaran. 
- Elementos de sujeción de la conducción (tirantes, abrazaderas) y distancias entre estos 
(como a mínimo un elemento de sujeción cada 20-30 cm). 
- Cimentación de hormigón prevista. 
- Fecha de inicio y finalización de la actuación. 
b) Conducciones Ø 300 mm: 
Adicionalmente, a todo lo que se ha descrito anteriormente para las conducciones de Ø< 
300mm, se proporcionaran los cálculos estructurales que demuestren que la conducción 
no flectará (o lo hará de forma inapreciable) y se pondrá especial atención a: 
- cuando la actuación sea en un tramo con juntas o uniones. 
- El proceso de compactación de tierras por debajo de la canalización en la última fase 
del proceso, puesto que es uno de los momentos más delicados y donde se pueden 
producir averías en las juntas per asentamientos del terreno. 
Se ha de destacar que el apuntalamiento y cala deberá de ser ejecutado siempre por 
el PROMOTOR i, en ningún caso, por Aigües de Sabadell, y en el caso en que se 
produzca una avería o ruptura de la conducción se le dará el trato de avería 
provocada.  
En caso de tratarse de conducciones de hormigón, fibrocemento (Uralita) u otros 
materiales susceptibles de sufrir daños en caso de apuntalamiento o cala, se evitará esta 
opción y se optará por el desvío de la misma. 
Una vez revisada la información facilitada a los Servicios Técnicos de Aigües de 
Sabadell, se podrán proponer modificaciones de acuerdo con sus criterios, los cuales se 
incorporaran al proyecto inicial, rehaciendo por escrito su petición. 
Una vez revisada tota la documentación, Aigües de Sabadell dará, si procede, su 
aprobación. 
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Àrea de Xarxa Ferroviària  
 

  Dept. d’Inspecció Ferroviària  
  c/ Vergós, 44,  
  (08017) BARCELONA 
         e-mail: mpelagio@fgc.cat 
 
Assumpte: Afectació infraestructura d’FGC 
 
 
 
 
N/Referència: 
 
 
Estimats senyors,                                                                                                               
 
 
Per la present els adjuntem un plànol on es troba representada la nostra infraestructura ferroviària, 
com a resposta del seu escrit on se’ns sol·licita la possible existència de serveis afectats.  
 
També els indiquem que les dades facilitades són a títol orientatiu i no es podrà eludir cap 
responsabilitat al·legant que la informació aportada sigui defectuosa o imprecisa, ja que pot resultar 
pendent d’actualització del nostre entorn gràfic o per modificacions que es poguessin realitzar en el 
transcurs d’aquesta petició fins a l’execució del Projecte.  
 
Així mateix els informem que segons la Llei 4/2006, de 31 de març ferroviària, per a l’execució 
d’obres o actuacions dins la zona de protecció i Domini públic ferroviari, caldrà l’autorització d’FGC 
prèvia presentació dels projectes executius,  sens perjudici de la llicència d’obres municipals  o 
d’altres autoritzacions que s’escaiguin.  
 
Així, per tal de delimitar les esmentades zones d’afectació del ferrocarril i per tant establir si 
procedeix l’autorització d’FGC per a l’execució de les obres, ja sigui en trams de línia a cel obert o 
soterrat, cal que es posin en contacte amb FGC mitjançant el  e-mail que apareix a l’encapçalament 
d’aquest escrit. 
 
 
   
 
Ben cordialment, 
 
 
 
 
Departament d’Inspecció Ferroviària. 
Àrea de Xarxa Ferroviària 
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Condicionantes Particulares Nedgia Catalunya, S.A. 
 

Es de nuestro interés poner en su conocimiento los condicionantes que habrá de observar en los trabajos en 

proximidad de instalaciones propiedad de Nedgia Catalunya, S.A. y/o Gas Natural Redes GLP, S.A. (en adelante 

NEDGIA): 

• La información aportada es confidencial y de uso exclusivo para el que se solicita, siendo responsabilidad del 

solicitante el uso indebido de la misma. 

• El plano que se les envía refleja la situación aproximada de las instalaciones propiedad de NEDGIA.  

• Los datos contenidos en los planos tienen carácter orientativo: corresponden a lo registrado en nuestros ar-

chivos hasta el día de la fecha, lo cual no puede ser interpretado como garantía absoluta de responder fiel-

mente a la realidad de la ubicación de las instalaciones grafiadas.  

• La información refleja la situación de las redes en el momento de su instalación. Esta información puede haber 

variado desde entonces por actuaciones de terceros en la zona, de forma que tanto la posición de la red, como 

las referencias fijas pueden haber sido alteradas respecto a lo reflejado en los planos. En consecuencia, por 

razones de seguridad se recomienda realizar los trabajos de excavación a mano en las inmediaciones de las 

redes de NEDGIA. 

• Si el inicio de la ejecución material de los trabajos objeto de esta solicitud es posterior a tres meses 

de la fecha actual, deberá solicitar de nuevo los servicios existentes para garantizar el grado de actua-

lización de la información. 

• El envío de esta información no supone la autorización ni conformidad por parte de NEDGIA al proyecto de 

obra en curso, ni exonera a quienes lo ejecutaran de las responsabilidades en que incurran por daños y per-

juicios a nuestras instalaciones. 

• En la zona solicitada pueden existir instalaciones de gas propiedad de clientes cuyos trazados no se han 

incluido en los planos anexados. 

• La entidad solicitante comunicará el inicio de sus actividades a NEDGIA al menos con 72 horas de antela-

ción, dirigiéndose a Servicios Técnicos de la provincia correspondiente, enviando al efecto el escrito que se 

anexa al final de estos condicionantes. Es imprescindible citar en la misma la referencia indicada en la 

solicitud de la información a través de la plataforma de internet. La dirección de envío de esta documen-

tación es uinicio@nedgia.es: 

• Si fuera necesario realizar calas de investigación deberán realizarse en presencia de personal de NEDGIA. 

• El Grupo Naturgy ha tomado la decisión de introducir paulatinamente la tubería de polietileno PE 100 

de color negro para la distribución de gas.  

o El tubo de PE 100 negro se identifica con franjas longitudinales amarillas distribuidas uniformemente 

por toda la superficie del tubo. De esta forma se diferencia de otros tubos negros utilizados en otros 

servicios como por ejemplo la distribución de agua que utiliza PE 100 negro con franjas azules. 

o Las franjas longitudinales serán (4) para todos los diámetros hasta 200 mm y seis a ocho (6-

8) para DN 250 y 315 mm, para que, al menos una franja, sea visible desde cualquier ángulo 

una vez colocado el tubo en la zanja.   
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o El tubo de PE 100 negro con bandas amarillas tiene la misma instalación que el tubo de PE 

100 naranja: 

� La banda de señalización se seguirá colocando como siempre a una distancia de 20-30 cm 

por encima de la generatriz superior de la conducción de gas. 

� Con el tubo PE100 negro con bandas amarillas se instalarán las mismas protecciones que 

las utilizadas con el tubo de PE 100 naranja en instalaciones junto a otros servicios (agua, 

luz…etc.) 

• Las tuberías e instalaciones de gas no están diseñadas para soportar sobrecarga de maquinaria pesada, por 

lo que si han de situarse grúas o circular vehículos sobre las mismas que pudieran originar daños, deberá 

ponerse esta circunstancia en conocimiento de NEDGIA con objeto de establecer los pasos necesarios debi-

damente señalizados y protegidos con losas de hormigón, chapas de acero o similar. 

• Queda prohibido el acopio de materiales o equipos sobre las canalizaciones de gas y sus instalaciones como 

arquetas, tomas de potencial, respiraderos, etc., garantizándose en todo momento el acceso a la canalización 

de gas a fin de efectuar los trabajos de mantenimiento y conservación adecuados. 

• Si se producen desmontes en las proximidades de la tubería, pudiendo en su situación final provocar desliza-

mientos o movimientos del terreno soporte de la conducción, deberán ser objeto de un estudio particular, 

determinando en cada caso, si no las hubiera, las protecciones adecuadas, al objeto de evitar los mismos. 

• En el caso de uso de explosivos a menos de 300 m. de las canalizaciones de gas, su uso estará limitado, de 

acuerdo al condicionado específico que se fije al efecto. En todo caso, se ha de contar con una autorización 

especial del Órgano Territorial Competente, basada en un estudio previo de vibraciones que garantice que la 

velocidad de las partículas en el emplazamiento de la tubería no supere en ningún momento los 30 mm/s. 

• Siempre que por la ejecución de los trabajos las instalaciones de gas afectadas queden al descubierto, se 

comunicará al responsable indicado de NEDGIA, procediendo el contratista a proteger y soportar la tubería de 

gas de acuerdo a las indicaciones de éste. Esta circunstancia se mantendrá el tiempo mínimo imprescindible 

y las canalizaciones se taparán en presencia de técnicos de NEDGIA. 

• Los tramos al descubierto de tuberías de acero, se protegerán con manta antirroca para evitar desperfectos 

en el recubrimiento y, si por cualquier circunstancia, se produjera algún daño en el mismo, será reparado antes 

de enterrar la canalización. En caso contrario se puede originar un punto de corrosión acelerado que desem-

bocaría en una perforación de la tubería. 

• Las tuberías de acero al carbono están protegidas contra la corrosión mediante un revestimiento aislante y un 

sistema eléctrico de protección catódica. Para el correcto funcionamiento de esta protección es de vital impor-

tancia la integridad de dicho revestimiento. Se comunicará a NEDGIA cualquier daño que se advierta en el 

mismo. 

• En el caso de tuberías de acerose instalarán una o varias cajas de toma de potencial (a facilitar por NEDGIA) 

de acuerdo a las indicaciones de los técnicos de NEDGIA, con objeto de medir y calibrar la posible influencia 

de la Protección Catódica a los gasoductos y viceversa. 
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• En el caso de que se efectúen compactaciones, siempre se contactará con el personal de Servicio Técnico 

designado por NEDGIA de dicha zona para que les proporcione la normativa adecuada para llevar a cabo 

dicha actuación, asegurando queésta se realizará de forma que la transmisión de vibraciones a la tubería de 

gas no supere los 30 mm por segundo. 

• La Empresa que ejecute trabajos en las proximidades de instalaciones de NEDGIA deberá estar en posesión 

de los planos de las instalaciones existentes en la zona. 

• Deberá comunicarse a NEDGIA la aparición de cualquier registro o accesorio complementario de la instalación 

de gas, identificado como tal, o que presumiblemente se crea pueda formar parte de ella, siempre que no esté 

definido en los planos de servicios suministrados.  

En este sentido se indica que en las proximidades de las tuberías de gas pueden existir otras canalizaciones 

complementarias destinadas a la transmisión de datos, por lo que deberán extremarse las precauciones 

cuando se realicen trabajos en sus inmediaciones. 

• Si los trabajos a realizar afectan a tapas de registros, válvulas, respiraderos o tapas de acceso a instalaciones 

será necesario restituirlas a la nueva cota de rasante, dejando las instalaciones afectadas libres de materiales 

de obra. 

• En el supuesto de sufrir daños en sus instalaciones, NEDGIA se reserva el derecho a emprender las acciones 

legales que considere oportunas, así como reclamar las indemnizaciones a que haya lugar. 

• Todos los daños a personas e instalaciones que pudieran producirse como consecuencia de las obras, serán 

por cuenta y riesgo del promotor o ejecutor de las mismas, incluso los derivados de un eventual corte de 

suministro de gas. 

• Con objeto de garantizar la seguridad de las personas y de las instalaciones, cuando las obras a realizar sean 

canalizaciones (eléctricas, agua, comunicaciones, etc.), se tendrá en cuenta la exigencia de distancias míni-

mas de separación en paralelismos y cruzamientos entre servicios de acuerdo a la reglamentación vigente y 

se debe comprobar, mediante el código de colores, la presión de la red próxima a su actuación. Se adjunta 

tabla resumen: 

 

DISTANCIA RANGO CRUCE PARALELISMO 

MÍNIMA 

MOP < 5 bar 0,2 m 0,2 m 

MOP >= 5 bar(*) 0,2 m 0,4 m 

Recomendada 

MOP < 5 bar 0,6 m 0,4 m 

MOP >= 5 bar (*) 0,8 m 0,6 (1) m 

 
(1) 2,5 m en zona semiurbana y 5 m en zona rural 
(*)   Para P> 16 bar y distancia <10 metros es necesario consultar condiciones a Distribuidora. 
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En el caso de que no puedan mantenerse las distancias mínimas indicadas debe informarse a NEDGIA, para 

adoptar las medidas de protección que se consideren convenientes de acuerdo a la siguiente puntualización: 

o Contigua a la zona de servidumbre permanente existe una zona de seguridad, definida en la Norma UNE 

60.305.83, que se extiende hasta 2.5, 5 ó 10 metros a cada lado del eje de la canalización, en la cual la 

ejecución de la excavaciones u obras puede representar un cambio en las condiciones de seguridad de 

la misma y en la que no se dan las limitaciones ni se prohíben las obras incluidas como prohibidas en la 

zona de servidumbre de paso, siempre que se informe previamente al titular de la instalación, para la 

adopción de las acciones oportunas que eviten los riesgos potenciales para la canalización. 

• Los trabajos en proximidad se efectuarán con medios manuales quedando prohibido por razones de seguridad 

la utilización de medios mecánicos, las precauciones se intensificarán a 0,40 m sobre la cota estimada de la 

tubería o ante la aparición de la malla o banda amarilla de señalización, permitiéndose exclusivamente el uso 

de martillo mecánico de mano para la rotura del pavimento. 

• Las obras de túneles, vaciado de terrenos, perforación dirigida, etc., que pueden afectar a la tubería por debajo 

o lateralmente requerirán especial atención. 

• Para dar cumplimiento a la legislación vigente en materia de prevención de riesgos laborales, le informamos 

de los riesgos de las instalaciones: 

o Al objeto de dar cumplimiento a lo establecido en el R.D. 171/2004 sobre coordinación de actividades 

empresariales, y para garantizar la seguridad de sus trabajadores, NEDGIA informa a la empresa solici-

tante que las instalaciones representadas en los planos adjuntos se encuentran en régimen normal de 

explotación, es decir, CON gas a presión. 

o Se prohíbe hacer fuego o emplear elementos que produzcan chispas en las inmediaciones de las instala-

ciones de gas. 

o En el caso de que se detecte una fuga o se perciba olor a gas, deben de suspenderse inmediatamente 

todo tipo de trabajos en el entorno de la instalación y avisar de inmediato al Centro de Control de Atención 

de Urgencias de NEDGIA, comunicando esta circunstancia. 

o El solicitante queda obligado a adoptar las medidas preventivas que sean necesarias de acuerdo a los 

condicionantes de instalación mencionados anteriormente y aquellas otras que pudieran ser necesarias 

en función de los riesgos de la actividad a desarrollar. Así mismo queda obligado a transmitir las medidas 

preventivas derivadas del párrafo anterior a sus trabajadores o terceros que pudiera contratar. 

o En la ejecución de los trabajos que realice deberá respetar lo dispuesto en el RD 1627/1997 Disposiciones 

Mínimas de Seguridad y Salud en Obras de Construcción. 

o En esta información de riesgos no se contemplan los riesgos derivados del trabajo a realizar por los tra-

bajadores de la empresa solicitante o sus empresas de contrata, siendo responsabilidad de ésta o de sus 

empresas de contrata la evaluación de los mismos y la adopción de las medidas preventivas que sean 

necesarias. 

o Si para ello fuese necesario disponer de más información acerca de las instalaciones, rogamos nos lo 

soliciten por escrito y con anterioridad al inicio de los trabajos. 
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o Ponemos a su disposición el teléfono del CCAU (Centro de Control deAtención de Urgencias) de NEDGIA 

para que comuniquen de inmediato cualquier incidencia que pueda suponer riesgo:900.750.750 (24 horas 

durante todos los días del año) 

 

 

ESTAS INSTRUCCIONES ESTARÁN DISPONIBLES PERMANENTEMENTE EN 

EL LUGAR DE TRABAJO 
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MODIFICACIÓN DE INSTALACIONES Y CONDICIONANTES TÉCNICOS 
 
 
Si fuera necesario modificar el emplazamiento de nuestras instalaciones es preciso que, pre-
viamente al inicio de las obras, se realice por escrito la correspondiente solicitud de desvío 
indicando como referencia el nº de solicitud de información, al objeto de proceder a la firma 
del acuerdo correspondiente y efectuar el pago de la cantidad establecida. Las solicitudes 
deben dirigirse a la siguiente dirección: 
 
 OFICINA TÉCNICA 
 Plaça del Gas, 1. Edificio C Planta 1. 
 08003. BARCELONA. 
 

O bien a la dirección de correo electrónico: sdesplazamien@nedgia.es 
 
Asimismo, nos ponemos a su disposición para estudiar los Condicionantes Técnicos, especí-
ficos a su tipología de obra, o las soluciones posibles para minimizar las interferencias entre 
las obras a ejecutar y las instalaciones de gas existentes en la zona. 
 
Para ello, es necesario que se ponga en contacto con esta Unidad y que nos faciliten su 
documentación (planos, detalles, memorias, etc.) de la obra a realizar en las proximidades de 
la red de NEDGIA. 
 
 
 
 
 
Nedgia Catalunya, S.A. 
Gas Natural Redes GLP, S.A. 
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NOTIFICACIÓN DE INICIO DE OBRAQUE AFECTA A CANALIZACIÓN DE GAS 
 

 

Ntra Refª: (cítese inexcusablemente la referencia indicada en la solicitud de información realizada a 
través de la Plataforma web) 
 
 
DESTINATARIO: Empresa Distribuidora / Servicios Técnicos: ............................................................  
 
Dirección:  ..............................................................................................................................................  
 
Tel: ...............................................................  
Fax: ..............................................................  

 
- Razón Social de la empresa  

ejecutora de las obras: ...................................................................................................................  
 

- Domicilio de la empresa  
ejecutora de las obras: ...................................................................................................................  
 

- Lugar de las obras:  ........................................................................................................................  
 
- Denominación de la obra:  ..............................................................................................................  

 

- Objeto de la obra: ...........................................................................................................................  
 
- Fecha de inicio de ejecución de obras:  .........................................................................................  

 

- Duración prevista de las obras:  .....................................................................................................  
 

- Nombre del Jefe de Obra:  .............................................................................................................  
 

- Teléfono de contacto con el Jefe de Obra:  ....................................................................................  
 

- Observaciones:  ..............................................................................................................................  
 
Aceptando respetar las obligaciones y normas facilitadas por Nedgia Catalunya, S.A. y Gas Natural 
Redes GLP, S.A. y utilizarlas adecuadamente para evitar daños en la instalaciones de distribución de 
gas durante los trabajos que se desarrollen en sus inmediaciones (R.D. 919/2006). 
 
(Lugar y fecha) ........................................... a...... de ............................ de ..........  
 
Empresa Constructora 
P.P. 
 
 
 
Fdo. (Indíquese nombre y apellidos) 
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INTRODUCCIÓN DE LA TUBERÍA DE POLIETILENO DE COLOR 

NEGRO 
En la cartografía disponible en la web de información de servicios existentes (eWise), correspondiente a las 

redes de distribución de NEDGIA, se identificará la tubería de Polietileno de color negro con un código diferente 

al objeto de facilitar su identificación previa antes del inicio de la obra: 

 

Código PN: Tubería de Polietileno Negro instalada 

Código PE: Tubería de Polietileno Naranja/Amarillo instalado 
 

 

 

 

El Grupo Naturgy ha tomado la decisión de introducir paulatinamente la tubería de polietileno PE 100 

de color negro para la distribución de gas.  

o El tubo de PE 100 negro se identifica con franjas longitudinales amarillas distribuidas uniformemente 

por toda la superficie del tubo. De esta forma se diferencia de otros tubos negros utilizados en otros 

servicios como por ejemplo la distribución de agua que utiliza PE 100 negro con franjas azules. 

o Las franjas longitudinales serán (4) para todos los diámetros hasta 200 mm y seis a ocho (6-

8) para DN 250 y 315 mm, para que, al menos una franja, sea visible desde cualquier ángulo 

una vez colocado el tubo en la zanja.   

o El tubo de PE 100 negro con bandas amarillas tiene la misma instalación que el tubo de PE 

100 naranja: 

� La banda de señalización se seguirá colocando como siempre a una distancia de 20-30 cm 

por encima de la generatriz superior de la conducción de gas. 

� Con el tubo PE100 negro con bandas amarillas se instalarán las mismas protecciones que 

las utilizadas con el tubo de PE 100 naranja en instalaciones junto a otros servicios (agua, 

luz…etc.) 
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Ejemplo de visualización 
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Condicionantes Particulares Nedgia Catalunya, S.A.

Es de nuestro interés poner en su conocimiento que los datos incluidos en nuestros registros tienen carácter
orientativo, reflejando la situación aproximada de las instalaciones propiedad de Nedgia Catalunya, S.A. y/o Gas
Natural Redes GLP, S.A. (en adelante NEDGIA) y corresponden al contenido de nuestros archivos hasta el día
de la fecha, lo cual no puede ser interpretado como garantía absoluta de responder fielmente a la realidad de la
ubicación de las instalaciones grafiadas.

Con relación a su solicitud número 545848, puesto que la información solicitada es aproximada, les
comunicamos que en la zona que nos indican , no se dispone de información de red existente actualmente
de NEDGIA, según los datos registrados en nuestros archivos actualmente.

No obstante, para su conocimiento e información les adjuntamos las condiciones técnicas y legales a tener en
cuenta en los trabajos a realizar en las proximidades de instalaciones de gas.

• La información refleja la situación de las redes en el momento de su instalación. Esta información puede
haber variado desde entonces por actuaciones de terceros en la zona, de forma que tanto la posición de la red,
como las referencias fijas pueden haber sido alteradas respecto a lo reflejado en los planos. En consecuencia,
por razones de seguridad se recomienda realizar los trabajos de excavación a mano en las inmediaciones de
las redes de NEDGIA.

• Si el inicio de la ejecución material de los trabajos objeto de esta solicitud es posterior a tres a meses de
la fecha actual, deberá solicitar de nuevo los servicios existentes para garantizar el grado de
actualización de la información.

• El envío de esta información no supone la autorización ni conformidad por parte de NEDGIA al proyecto de
obra en curso, ni exonera a quienes lo ejecutaran de las responsabilidades en que incurran por daños y
perjuicios a nuestras instalaciones.

• En la zona solicitada pueden existir instalaciones de gas propiedad de clientes cuyos trazados no se han
incluido en los planos anexados.

• La entidad solicitante comunicará el inicio de sus actividades a NEDGIA al menos con 72 horas de
antelación, dirigiéndose a Servicios Técnicos de la provincia correspondiente, enviando al efecto el escrito
que se anexa al final de estos condicionantes. Es imprescindible citar en la misma la referencia indicada
en la solicitud de la información a través de la plataforma de internet. La dirección de envío de esta
documentación es uinicio@nedgia.es

• Si fuera necesario realizar calas de investigación deberán realizarse en presencia de personal de NEDGIA.
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• El Grupo Naturgy ha tomado la decisión de introducir paulatinamente la tubería de polietileno PE 100
de color negro para la distribución de gas.

o El tubo de PE 100 negro se identifica con franjas longitudinales amarillas distribuidas uniformemente por
toda la superficie del tubo. De esta forma se diferencia de otros tubos negros utilizados en otros servicios
como por ejemplo la distribución de agua que utiliza PE 100 negro con franjas azules.

o Las franjas longitudinales serán (4) para todos los diámetros hasta 200 mm y seis a ocho (6-8) para
DN 250 y 315 mm, para que, al menos una franja, sea visible desde cualquier ángulo una vez
colocado el tubo en la zanja.

o El tubo de PE 100 negro con bandas amarillas tiene la misma instalación que el tubo de PE 100
naranja:

· La banda de señalización se seguirá colocando como siempre a una distancia de 20-30 cm por encima
de la generatriz superior de la conducción de gas.

· Con el tubo PE100 negro con bandas amarillas se instalarán las mismas protecciones que las
utilizadas con el tubo de PE 100 naranja en instalaciones junto a otros servicios (agua,luz…etc.)

• Las tuberías e instalaciones de gas no están diseñadas para soportar sobrecarga de maquinaria pesada, por lo
que si han de situarse grúas o circular vehículos sobre las mismas que pudieran originar daños, deberá
ponerse esta circunstancia en conocimiento de NEDGIA con objeto de establecer los pasos necesarios
debidamente señalizados y protegidos con losas de hormigón, chapas de acero o similar.

• Queda prohibido el acopio de materiales o equipos sobre las canalizaciones de gas y sus instalaciones como
arquetas, tomas de potencial, respiraderos, etc., garantizándose en todo momento el acceso a la canalización
de gas a fin de efectuar los trabajos de mantenimiento y conservación adecuados.

• En el caso de uso de explosivos a menos de 300 m. de las canalizaciones de gas, su uso estará limitado, de
acuerdo al condicionado específico que se fije al efecto. En todo caso, se ha de contar con una autorización
especial del Órgano Territorial Competente, basada en un estudio previo de vibraciones que garantice que la
velocidad de las partículas en el emplazamiento de la tubería no supere en ningún momento los 30 mm/s.

• Siempre que por la ejecución de los trabajos las instalaciones de gas afectadas queden al descubierto, se
comunicará al responsable indicado de NEDGIA, procediendo el contratista a proteger y soportar la tubería
de gas de acuerdo a las indicaciones de éste. Esta circunstancia se mantendrá el tiempo mínimo
imprescindible y las canalizaciones se taparán en presencia de técnicos de NEDGIA.

• Los tramos al descubierto de tuberías de acero, se protegerán con manta antirroca para evitar desperfectos en
el recubrimiento y, si por cualquier circunstancia, se produjera algún daño en el mismo, será reparado antes
de enterrar la canalización. En caso contrario se puede originar un punto de corrosión acelerado que
desembocaría en una perforación de la tubería.

• Las tuberías de acero al carbono están protegidas contra la corrosión mediante un revestimiento aislante y un
sistema eléctrico de protección catódica. Para el correcto funcionamiento de esta protección es de vital
importancia la integridad de dicho revestimiento. Se comunicará a NEDGIA cualquier daño que se advierta
en el mismo.
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• En el caso de tuberías de acero se instalarán una o varias cajas de toma de potencial (a facilitar por NEDGIA)
de acuerdo a las indicaciones de los técnicos de NEDGIA, con objeto de medir y calibrar la posible
influencia de la Protección Catódica a los gasoductos y viceversa.

• En el caso de que se efectúen compactaciones, siempre se contactará con el personal de Servicio Técnico
designado por NEDGIA de dicha zona para que les proporcione la normativa adecuada para llevar a cabo
dicha actuación, asegurando que ésta se realizará de forma que la transmisión de vibraciones a la tubería de
gas no supere los 30 mm por segundo.

• La Empresa que ejecute trabajos en las proximidades de instalaciones de NEDGIA deberá estar en posesión
de los planos de las instalaciones existentes en la zona.

• Deberá comunicarse a NEDGIA la aparición de cualquier registro o accesorio complementario de la
instalación de gas, identificado como tal, o que presumiblemente se crea pueda formar parte de ella, siempre
que no esté definido en los planos de servicios suministrados.

En este sentido se indica que en las proximidades de las tuberías de gas pueden existir otras canalizaciones
complementarias destinadas a la transmisión de datos, por lo que deberán extremarse las precauciones
cuando se realicen trabajos en sus inmediaciones.

• Si los trabajos a realizar afectan a tapas de registros, válvulas, respiraderos o tapas de acceso a instalaciones
será necesario restituirlas a la nueva cota de rasante, dejando las instalaciones afectadas libres de materiales
de obra.

• En el supuesto de sufrir daños en sus instalaciones, NEDGIA se reserva el derecho a emprender las acciones
legales que considere oportunas, así como reclamar las indemnizaciones a que haya lugar.

• Todos los daños a personas e instalaciones que pudieran producirse como consecuencia de las obras, serán
por cuenta y riesgo del promotor o ejecutor de las mismas, incluso los derivados de un eventual corte de
suministro de gas.

• Con objeto de garantizar la seguridad de las personas y de las instalaciones, cuando las obras a realizar sean
canalizaciones (eléctricas, agua, comunicaciones, etc.), se tendrá en cuenta la exigencia de distancias
mínimas de separación en paralelismos y cruzamientos entre servicios de acuerdo a la reglamentación vigente
y se debe comprobar, mediante el código de colores, la presión de la red próxima a su actuación. Se adjunta
tabla resumen:
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En el caso de que no puedan mantenerse las distancias mínimas indicadas debe informarse a NEDGIA, para
adoptar las medidas de protección que se consideren convenientes de acuerdo a la siguiente puntualización:

o Contigua a la zona de servidumbre permanente existe una zona de seguridad, definida en la Norma UNE
60.305.83, que se extiende hasta 2.5, 5 ó 10 metros a cada lado del eje de la canalización, en la cual la
ejecución de la excavaciones u obras puede representar un cambio en las condiciones de seguridad de la
misma y en la que no se dan las limitaciones ni se prohíben las obras incluidas como prohibidas en la
zona de servidumbre de paso, siempre que se informe previamente al titular de la instalación, para la
adopción de las acciones oportunas que eviten los riesgos potenciales para la canalización.

• Los trabajos en proximidad se efectuarán con medios manuales quedando prohibido por razones de seguridad
la utilización de medios mecánicos, las precauciones se intensificarán a 0,40 m sobre la cota estimada de la
tubería o ante la aparición de la malla o banda amarilla de señalización, permitiéndose exclusivamente el uso
de martillo mecánico de mano para la rotura del pavimento.

• Las obras de túneles, vaciado de terrenos, perforación dirigida, etc., que pueden afectar a la tubería por
debajo o lateralmente requerirán especial atención.

• Para dar cumplimiento a la legislación vigente en materia de prevención de riesgos laborales, le informamos
de los riesgos de las instalaciones:

o Al objeto de dar cumplimiento a lo establecido en el R.D. 171/2004 sobre coordinación de actividades
empresariales, y para garantizar la seguridad de sus trabajadores, NEDGIA informa a la empresa
solicitante que las instalaciones representadas en los planos adjuntos se encuentran en régimen normal de
explotación, es decir, CON gas a presión.

o Se prohíbe hacer fuego o emplear elementos que produzcan chispas en las inmediaciones de las
instalaciones de gas.

o En el caso de que se detecte una fuga o se perciba olor a gas, deben de suspenderse inmediatamente todo
tipo de trabajos en el entorno de la instalación y avisar de inmediato al Centro de Control de Atención de
Urgencias de NEDGIA, comunicando esta circunstancia.

o El solicitante queda obligado a adoptar las medidas preventivas que sean necesarias de acuerdo a los
condicionantes de instalación mencionados anteriormente y aquellas otras que pudieran ser necesarias en
función de los riesgos de la actividad a desarrollar. Así mismo queda obligado a transmitir las medidas
preventivas derivadas del párrafo anterior a sus trabajadores o terceros que pudiera contratar.

o En la ejecución de los trabajos que realice deberá respetar lo dispuesto en el RD 1627/1997 Disposiciones
Mínimas de Seguridad y Salud en Obras de Construcción.

o En esta información de riesgos no se contemplan los riesgos derivados del trabajo a realizar por los
trabajadores de la empresa solicitante o sus empresas de contrata, siendo responsabilidad de ésta o de sus
empresas de contrata la evaluación de los mismos y la adopción de las medidas preventivas que sean
necesarias.

o Si para ello fuese necesario disponer de más información acerca de las instalaciones, rogamos nos lo
soliciten por escrito y con anterioridad al inicio de los trabajos.
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o Ponemos a su disposición el teléfono del CCAU (Centro de Control de Atención de Urgencias) de
NEDGIA para que comuniquen de inmediato cualquier incidencia que pueda suponer riesgo: 900.750.750
(24 horas durante todos los días del año)

ESTAS INSTRUCCIONES ESTARÁN DISPONIBLES PERMANENTEMENTE EN EL
LUGAR DE TRABAJO.
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MODIFICACIÓN DE INSTALACIONES Y CONDICIONANTES TÉCNICOS

Si fuera necesario modificar el emplazamiento de nuestras instalaciones es preciso que, previamente al inicio de
las obras, se realice por escrito la correspondiente solicitud de desvío indicando como referencia el nº de
solicitud de información, al objeto de proceder a la firma del acuerdo correspondiente y efectuar el pago de la
cantidad establecida. Las solicitudes deben dirigirse a la siguiente dirección:

OFICINA TÉCNICA

Plaça del Gas, 1. Edificio C Planta 1.

08003. BARCELONA.

O bien a la dirección de correo electrónico: sdesplazamien@nedgia.es

Asimismo, nos ponemos a su disposición para estudiar los Condicionantes Técnicos, específicos a su tipología
de obra, o las soluciones posibles para minimizar las interferencias entre las obras a ejecutar y las instalaciones
de gas existentes en la zona.

Para ello, es necesario que se ponga en contacto con esta Unidad y que nos faciliten su documentación (planos,
detalles, memorias, etc.) de la obra a realizar en las proximidades de la red de NEDGIA.

Nedgia Catalunya, S.A.
Gas Natural Redes GLP, S.A.
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NOTIFICACIÓN DE INICIO DE OBRA QUE AFECTA A CANALIZACIÓN DE GAS

Ntra Refª: (cítese inexcusablemente la referencia indicada en la solicitud de información realizada a través de
la Plataforma web)

DESTINATARIO: Empresa Distribuidora / Servicios Técnicos: .....................................

Dirección:.....................................................................................................................

Tel:.................................
Fax:................................

- Razón Social de la empresa
ejecutora de las obras : ……………………………………………………………………..

- Domicilio de la empresa
ejecutora de las obras : .............................................................................................

- Lugar de las obras : …………………………………………………………………………

- Denominación de la obra: …………………………………………………………………..

- Objeto de la obra:…………………………………………………………………………….

- Fecha de inicio de ejecución de obras: ……………………………………………………

- Duración prevista de las obras: …………………………………………………………….

- Nombre del Jefe de Obra: ………………………………………………………………….

- Teléfono de contacto con el Jefe de Obra: ……………………………………………….

- Observaciones:……………………………………………………………………………….

Aceptando respetar las obligaciones y normas facilitadas por Nedgia Catalunya, S.A. y Gas Natural Redes
GLP, S.A. y utilizarlas adecuadamente para evitar daños en la instalaciones de distribución de gas durante los
trabajos que se desarrollen en sus inmediaciones (R.D. 919/2006).

(Lugar y fecha) ........................................... a...... de ............................ de ..........

Empresa Constructora
P.P.

Fdo. (Indíquese nombre y apellidos)
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INTRODUCCIÓN DE LA TUBERÍA DE POLIETILENO DE COLOR NEGRO

En la cartografía disponible en la web de información de servicios existentes (eWise), correspondiente a las
redes de distribución de NEDGIA, se identificará la tubería de Polietileno de color negro con un código diferente
al objeto de facilitar su identificación previa antes del inicio de la obra:

Código PN: Tubería de Polietileno Negro instalada

Código PE: Tubería de Polietileno Naranja/Amarillo instalado

El Grupo Naturgy ha tomado la decisión de introducir paulatinamente la tubería de polietileno PE 100 de
color negro para la distribución de gas.

o El tubo de PE 100 negro se identifica con franjas longitudinales amarillas distribuidas uniformemente por
toda la superficie del tubo. De esta forma se diferencia de otros tubos negros utilizados en otros servicios
como por ejemplo la distribución de agua que utiliza PE 100 negro con franjas azules.

o Las franjas longitudinales serán (4) para todos los diámetros hasta 200 mm y seis a ocho (6-8) para
DN 250 y 315 mm, para que, al menos una franja, sea visible desde cualquier ángulo una vez
colocado el tubo en la zanja.

o El tubo de PE 100 negro con bandas amarillas tiene la misma instalación que el tubo de PE100
naranja:

· La banda de señalización se seguirá colocando como siempre a una distancia de 20-30 cm por encima
de la generatriz superior de la conducción de gas.

· Con el tubo PE100 negro con bandas amarillas se instalarán las mismas protecciones que las utilizadas
con el tubo de PE 100 naranja en instalaciones junto a otros servicios (agua,luz…etc.)
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Ejemplo de visualización
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Servicios Afectados VODAFONE-ONO
Av. Diagonal 123
08005 Barcelona
servicios.afectados.catalunya@vodafone.com

Código de servicio afectado:
545848-14298777

Barcelona, a 15/12/2020
Estimados Señores,

Por la presente, les adjuntamos el plano donde están representados gráficamente
nuestros servicios en respuesta a su escrito, donde se nos solicitaba la posible
existencia de los mismos en el ámbito del asunto de este mensaje.

También les indicamos que los datos facilitados son a título orientativo y no se podrá
eludir ninguna responsabilidad alegando que la información aportada sea defectuosa
ya que puede resultar afectada por la topografía del terreno, por modificaciones
pendientes de nuestro entorno gráfico o por obras que pudieran realizarse desde el
transcurso de esta petición hasta la ejecución de su proyecto.

En caso de afección de nuestros servicios o para cualquier consulta, pueden dirigirse
a la dirección de correo electrónico servicios.afectados.catalunya@vodafone.com
utilizando el código de servicio afectado aportado en la cabecera.

Conservación de Red
Servicios Afectados Catalunya



Servicios Afectados VODAFONE-ONO
Av. Diagonal 123
08005 Barcelona
servicios.afectados.catalunya@vodafone.com

Código de servicio afectado:
545848-14298778

Barcelona, a 15/12/2020
Estimados Señores,

Por la presente, les adjuntamos el plano donde están representados gráficamente
nuestros servicios en respuesta a su escrito, donde se nos solicitaba la posible
existencia de los mismos en el ámbito del asunto de este mensaje.

También les indicamos que los datos facilitados son a título orientativo y no se podrá
eludir ninguna responsabilidad alegando que la información aportada sea defectuosa
ya que puede resultar afectada por la topografía del terreno, por modificaciones
pendientes de nuestro entorno gráfico o por obras que pudieran realizarse desde el
transcurso de esta petición hasta la ejecución de su proyecto.

En caso de afección de nuestros servicios o para cualquier consulta, pueden dirigirse
a la dirección de correo electrónico servicios.afectados.catalunya@vodafone.com
utilizando el código de servicio afectado aportado en la cabecera.

Conservación de Red
Servicios Afectados Catalunya



Servicios Afectados VODAFONE-ONO
Av. Diagonal 123
08005 Barcelona
servicios.afectados.catalunya@vodafone.com

Código de servicio afectado:
545848-14298779

Barcelona, a 15/12/2020
Estimados Señores,

Por la presente, les adjuntamos el plano donde están representados gráficamente
nuestros servicios en respuesta a su escrito, donde se nos solicitaba la posible
existencia de los mismos en el ámbito del asunto de este mensaje.

También les indicamos que los datos facilitados son a título orientativo y no se podrá
eludir ninguna responsabilidad alegando que la información aportada sea defectuosa
ya que puede resultar afectada por la topografía del terreno, por modificaciones
pendientes de nuestro entorno gráfico o por obras que pudieran realizarse desde el
transcurso de esta petición hasta la ejecución de su proyecto.

En caso de afección de nuestros servicios o para cualquier consulta, pueden dirigirse
a la dirección de correo electrónico servicios.afectados.catalunya@vodafone.com
utilizando el código de servicio afectado aportado en la cabecera.

Conservación de Red
Servicios Afectados Catalunya



Servicios Afectados VODAFONE-ONO
Av. Diagonal 123
08005 Barcelona
servicios.afectados.catalunya@vodafone.com

Código de servicio afectado:
545848-14298787

Barcelona, a 15/12/2020
Estimados Señores,

Por la presente, les adjuntamos el plano donde están representados gráficamente
nuestros servicios en respuesta a su escrito, donde se nos solicitaba la posible
existencia de los mismos en el ámbito del asunto de este mensaje.

También les indicamos que los datos facilitados son a título orientativo y no se podrá
eludir ninguna responsabilidad alegando que la información aportada sea defectuosa
ya que puede resultar afectada por la topografía del terreno, por modificaciones
pendientes de nuestro entorno gráfico o por obras que pudieran realizarse desde el
transcurso de esta petición hasta la ejecución de su proyecto.

En caso de afección de nuestros servicios o para cualquier consulta, pueden dirigirse
a la dirección de correo electrónico servicios.afectados.catalunya@vodafone.com
utilizando el código de servicio afectado aportado en la cabecera.

Conservación de Red
Servicios Afectados Catalunya



Servicios Afectados VODAFONE-ONO
Av. Diagonal 123
08005 Barcelona
servicios.afectados.catalunya@vodafone.com

Código de servicio afectado:
545848-14298774

Barcelona, a 15/12/2020
Estimados Señores,

Por la presente, les adjuntamos el plano donde están representados gráficamente
nuestros servicios en respuesta a su escrito, donde se nos solicitaba la posible
existencia de los mismos en el ámbito del asunto de este mensaje.

También les indicamos que los datos facilitados son a título orientativo y no se podrá
eludir ninguna responsabilidad alegando que la información aportada sea defectuosa
ya que puede resultar afectada por la topografía del terreno, por modificaciones
pendientes de nuestro entorno gráfico o por obras que pudieran realizarse desde el
transcurso de esta petición hasta la ejecución de su proyecto.

En caso de afección de nuestros servicios o para cualquier consulta, pueden dirigirse
a la dirección de correo electrónico servicios.afectados.catalunya@vodafone.com
utilizando el código de servicio afectado aportado en la cabecera.

Conservación de Red
Servicios Afectados Catalunya



Servicios Afectados VODAFONE-ONO
Av. Diagonal 123
08005 Barcelona
servicios.afectados.catalunya@vodafone.com

Código de servicio afectado:
545848-14298775

Barcelona, a 15/12/2020
Estimados Señores,

Por la presente, les adjuntamos el plano donde están representados gráficamente
nuestros servicios en respuesta a su escrito, donde se nos solicitaba la posible
existencia de los mismos en el ámbito del asunto de este mensaje.

También les indicamos que los datos facilitados son a título orientativo y no se podrá
eludir ninguna responsabilidad alegando que la información aportada sea defectuosa
ya que puede resultar afectada por la topografía del terreno, por modificaciones
pendientes de nuestro entorno gráfico o por obras que pudieran realizarse desde el
transcurso de esta petición hasta la ejecución de su proyecto.

En caso de afección de nuestros servicios o para cualquier consulta, pueden dirigirse
a la dirección de correo electrónico servicios.afectados.catalunya@vodafone.com
utilizando el código de servicio afectado aportado en la cabecera.

Conservación de Red
Servicios Afectados Catalunya



Servicios Afectados VODAFONE-ONO
Av. Diagonal 123
08005 Barcelona
servicios.afectados.catalunya@vodafone.com

Código de servicio afectado:
545848-14298780

Barcelona, a 15/12/2020
Estimados Señores,

Por la presente, les adjuntamos el plano donde están representados gráficamente
nuestros servicios en respuesta a su escrito, donde se nos solicitaba la posible
existencia de los mismos en el ámbito del asunto de este mensaje.

También les indicamos que los datos facilitados son a título orientativo y no se podrá
eludir ninguna responsabilidad alegando que la información aportada sea defectuosa
ya que puede resultar afectada por la topografía del terreno, por modificaciones
pendientes de nuestro entorno gráfico o por obras que pudieran realizarse desde el
transcurso de esta petición hasta la ejecución de su proyecto.

En caso de afección de nuestros servicios o para cualquier consulta, pueden dirigirse
a la dirección de correo electrónico servicios.afectados.catalunya@vodafone.com
utilizando el código de servicio afectado aportado en la cabecera.

Conservación de Red
Servicios Afectados Catalunya



Servicios Afectados VODAFONE-ONO
Av. Diagonal 123
08005 Barcelona
servicios.afectados.catalunya@vodafone.com

Código de servicio afectado:
545848-14298781

Barcelona, a 15/12/2020
Estimados Señores,

Por la presente, les adjuntamos el plano donde están representados gráficamente
nuestros servicios en respuesta a su escrito, donde se nos solicitaba la posible
existencia de los mismos en el ámbito del asunto de este mensaje.

También les indicamos que los datos facilitados son a título orientativo y no se podrá
eludir ninguna responsabilidad alegando que la información aportada sea defectuosa
ya que puede resultar afectada por la topografía del terreno, por modificaciones
pendientes de nuestro entorno gráfico o por obras que pudieran realizarse desde el
transcurso de esta petición hasta la ejecución de su proyecto.

En caso de afección de nuestros servicios o para cualquier consulta, pueden dirigirse
a la dirección de correo electrónico servicios.afectados.catalunya@vodafone.com
utilizando el código de servicio afectado aportado en la cabecera.

Conservación de Red
Servicios Afectados Catalunya



Servicios Afectados VODAFONE-ONO
Av. Diagonal 123
08005 Barcelona
servicios.afectados.catalunya@vodafone.com

Código de servicio afectado:
545848-14298782

Barcelona, a 15/12/2020
Estimados Señores,

Por la presente, les adjuntamos el plano donde están representados gráficamente
nuestros servicios en respuesta a su escrito, donde se nos solicitaba la posible
existencia de los mismos en el ámbito del asunto de este mensaje.

También les indicamos que los datos facilitados son a título orientativo y no se podrá
eludir ninguna responsabilidad alegando que la información aportada sea defectuosa
ya que puede resultar afectada por la topografía del terreno, por modificaciones
pendientes de nuestro entorno gráfico o por obras que pudieran realizarse desde el
transcurso de esta petición hasta la ejecución de su proyecto.

En caso de afección de nuestros servicios o para cualquier consulta, pueden dirigirse
a la dirección de correo electrónico servicios.afectados.catalunya@vodafone.com
utilizando el código de servicio afectado aportado en la cabecera.

Conservación de Red
Servicios Afectados Catalunya



Servicios Afectados VODAFONE-ONO
Av. Diagonal 123
08005 Barcelona
servicios.afectados.catalunya@vodafone.com

Código de servicio afectado:
545848-14298783

Barcelona, a 15/12/2020
Estimados Señores,

Por la presente, les adjuntamos el plano donde están representados gráficamente
nuestros servicios en respuesta a su escrito, donde se nos solicitaba la posible
existencia de los mismos en el ámbito del asunto de este mensaje.

También les indicamos que los datos facilitados son a título orientativo y no se podrá
eludir ninguna responsabilidad alegando que la información aportada sea defectuosa
ya que puede resultar afectada por la topografía del terreno, por modificaciones
pendientes de nuestro entorno gráfico o por obras que pudieran realizarse desde el
transcurso de esta petición hasta la ejecución de su proyecto.

En caso de afección de nuestros servicios o para cualquier consulta, pueden dirigirse
a la dirección de correo electrónico servicios.afectados.catalunya@vodafone.com
utilizando el código de servicio afectado aportado en la cabecera.

Conservación de Red
Servicios Afectados Catalunya



Servicios Afectados VODAFONE-ONO
Av. Diagonal 123
08005 Barcelona
servicios.afectados.catalunya@vodafone.com

Código de servicio afectado:
545848-14298784

Barcelona, a 15/12/2020
Estimados Señores,

Por la presente, les adjuntamos el plano donde están representados gráficamente
nuestros servicios en respuesta a su escrito, donde se nos solicitaba la posible
existencia de los mismos en el ámbito del asunto de este mensaje.

También les indicamos que los datos facilitados son a título orientativo y no se podrá
eludir ninguna responsabilidad alegando que la información aportada sea defectuosa
ya que puede resultar afectada por la topografía del terreno, por modificaciones
pendientes de nuestro entorno gráfico o por obras que pudieran realizarse desde el
transcurso de esta petición hasta la ejecución de su proyecto.

En caso de afección de nuestros servicios o para cualquier consulta, pueden dirigirse
a la dirección de correo electrónico servicios.afectados.catalunya@vodafone.com
utilizando el código de servicio afectado aportado en la cabecera.

Conservación de Red
Servicios Afectados Catalunya



Servicios Afectados VODAFONE-ONO
Av. Diagonal 123
08005 Barcelona
servicios.afectados.catalunya@vodafone.com

Código de servicio afectado:
545848-14298785

Barcelona, a 15/12/2020
Estimados Señores,

Por la presente, les adjuntamos el plano donde están representados gráficamente
nuestros servicios en respuesta a su escrito, donde se nos solicitaba la posible
existencia de los mismos en el ámbito del asunto de este mensaje.

También les indicamos que los datos facilitados son a título orientativo y no se podrá
eludir ninguna responsabilidad alegando que la información aportada sea defectuosa
ya que puede resultar afectada por la topografía del terreno, por modificaciones
pendientes de nuestro entorno gráfico o por obras que pudieran realizarse desde el
transcurso de esta petición hasta la ejecución de su proyecto.

En caso de afección de nuestros servicios o para cualquier consulta, pueden dirigirse
a la dirección de correo electrónico servicios.afectados.catalunya@vodafone.com
utilizando el código de servicio afectado aportado en la cabecera.

Conservación de Red
Servicios Afectados Catalunya



Servicios Afectados VODAFONE-ONO
Av. Diagonal 123
08005 Barcelona
servicios.afectados.catalunya@vodafone.com

Código de servicio afectado:
545848-14298786

Barcelona, a 15/12/2020
Estimados Señores,

Por la presente, les adjuntamos el plano donde están representados gráficamente
nuestros servicios en respuesta a su escrito, donde se nos solicitaba la posible
existencia de los mismos en el ámbito del asunto de este mensaje.

También les indicamos que los datos facilitados son a título orientativo y no se podrá
eludir ninguna responsabilidad alegando que la información aportada sea defectuosa
ya que puede resultar afectada por la topografía del terreno, por modificaciones
pendientes de nuestro entorno gráfico o por obras que pudieran realizarse desde el
transcurso de esta petición hasta la ejecución de su proyecto.

En caso de afección de nuestros servicios o para cualquier consulta, pueden dirigirse
a la dirección de correo electrónico servicios.afectados.catalunya@vodafone.com
utilizando el código de servicio afectado aportado en la cabecera.

Conservación de Red
Servicios Afectados Catalunya



Servicios Afectados VODAFONE-ONO
Av. Diagonal 123
08005 Barcelona
servicios.afectados.catalunya@vodafone.com

Código de servicio afectado:
545848-14298771

Barcelona, a 15/12/2020
Estimados Señores,

Por la presente, les adjuntamos el plano donde están representados gráficamente
nuestros servicios en respuesta a su escrito, donde se nos solicitaba la posible
existencia de los mismos en el ámbito del asunto de este mensaje.

También les indicamos que los datos facilitados son a título orientativo y no se podrá
eludir ninguna responsabilidad alegando que la información aportada sea defectuosa
ya que puede resultar afectada por la topografía del terreno, por modificaciones
pendientes de nuestro entorno gráfico o por obras que pudieran realizarse desde el
transcurso de esta petición hasta la ejecución de su proyecto.

En caso de afección de nuestros servicios o para cualquier consulta, pueden dirigirse
a la dirección de correo electrónico servicios.afectados.catalunya@vodafone.com
utilizando el código de servicio afectado aportado en la cabecera.

Conservación de Red
Servicios Afectados Catalunya



Servicios Afectados VODAFONE-ONO
Av. Diagonal 123
08005 Barcelona
servicios.afectados.catalunya@vodafone.com

Código de servicio afectado:
545848-14298772

Barcelona, a 15/12/2020
Estimados Señores,

Por la presente, les adjuntamos el plano donde están representados gráficamente
nuestros servicios en respuesta a su escrito, donde se nos solicitaba la posible
existencia de los mismos en el ámbito del asunto de este mensaje.

También les indicamos que los datos facilitados son a título orientativo y no se podrá
eludir ninguna responsabilidad alegando que la información aportada sea defectuosa
ya que puede resultar afectada por la topografía del terreno, por modificaciones
pendientes de nuestro entorno gráfico o por obras que pudieran realizarse desde el
transcurso de esta petición hasta la ejecución de su proyecto.

En caso de afección de nuestros servicios o para cualquier consulta, pueden dirigirse
a la dirección de correo electrónico servicios.afectados.catalunya@vodafone.com
utilizando el código de servicio afectado aportado en la cabecera.

Conservación de Red
Servicios Afectados Catalunya



Servicios Afectados VODAFONE-ONO
Av. Diagonal 123
08005 Barcelona
servicios.afectados.catalunya@vodafone.com

Código de servicio afectado:
545848-14298773

Barcelona, a 15/12/2020
Estimados Señores,

Por la presente, les adjuntamos el plano donde están representados gráficamente
nuestros servicios en respuesta a su escrito, donde se nos solicitaba la posible
existencia de los mismos en el ámbito del asunto de este mensaje.

También les indicamos que los datos facilitados son a título orientativo y no se podrá
eludir ninguna responsabilidad alegando que la información aportada sea defectuosa
ya que puede resultar afectada por la topografía del terreno, por modificaciones
pendientes de nuestro entorno gráfico o por obras que pudieran realizarse desde el
transcurso de esta petición hasta la ejecución de su proyecto.

En caso de afección de nuestros servicios o para cualquier consulta, pueden dirigirse
a la dirección de correo electrónico servicios.afectados.catalunya@vodafone.com
utilizando el código de servicio afectado aportado en la cabecera.

Conservación de Red
Servicios Afectados Catalunya



Servicios Afectados VODAFONE-ONO
Av. Diagonal 123
08005 Barcelona
servicios.afectados.catalunya@vodafone.com

Código de servicio afectado:
545848-14298776

Barcelona, a 15/12/2020
Estimados Señores,

Por la presente, les adjuntamos el plano donde están representados gráficamente
nuestros servicios en respuesta a su escrito, donde se nos solicitaba la posible
existencia de los mismos en el ámbito del asunto de este mensaje.

También les indicamos que los datos facilitados son a título orientativo y no se podrá
eludir ninguna responsabilidad alegando que la información aportada sea defectuosa
ya que puede resultar afectada por la topografía del terreno, por modificaciones
pendientes de nuestro entorno gráfico o por obras que pudieran realizarse desde el
transcurso de esta petición hasta la ejecución de su proyecto.

En caso de afección de nuestros servicios o para cualquier consulta, pueden dirigirse
a la dirección de correo electrónico servicios.afectados.catalunya@vodafone.com
utilizando el código de servicio afectado aportado en la cabecera.

Conservación de Red
Servicios Afectados Catalunya
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VODAFONE ONO, S.A.U.
Projecte: 545848 Punt: 5172684estudi passos de vianants

Data de lliurament:
15 de diciembre de 2020

CANALIZACIÓN

POSTE

ARQUETA 40x40

ARQUETA 60x60

RED AÉREA LOCALIZACIÓN ARQUETA

ARQUETA DOBLE 60x120

ARQUETA DOBLE 70x140

TIPO DE SUPERFÍCIE
ALH (acera loseta hidráulica), ALE (acera loseta especial)
GA (galería), BH (base hormigón)

CA (capa asfáltica), CAE (capa asfáltica especial)
RC (cruce de calle), RCP (cruce de carretera)

PH (perforación horizontal), GP(grapeado a puente)
TI (tierra interurbana), T (tierra o jardín), GR (Grava)

LA SITUACIÓN Y PROFUNDIDAD DE LAS INSTALACIONES REFLEJADAS EN ESTE DOCUMENTO SOLO TIENE UN VALOR ORIENTATIVO. Escala: 1:500
Coordenadas del centro del plano ETRS89 UTM 31 X: 419460.58 Y: 4597748.61
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VODAFONE ONO, S.A.U.
Projecte: 545848 Punt: 5172682estudi passos de vianants

Data de lliurament:
15 de diciembre de 2020

CANALIZACIÓN

POSTE

ARQUETA 40x40

ARQUETA 60x60

RED AÉREA LOCALIZACIÓN ARQUETA

ARQUETA DOBLE 60x120

ARQUETA DOBLE 70x140

TIPO DE SUPERFÍCIE
ALH (acera loseta hidráulica), ALE (acera loseta especial)
GA (galería), BH (base hormigón)

CA (capa asfáltica), CAE (capa asfáltica especial)
RC (cruce de calle), RCP (cruce de carretera)

PH (perforación horizontal), GP(grapeado a puente)
TI (tierra interurbana), T (tierra o jardín), GR (Grava)

LA SITUACIÓN Y PROFUNDIDAD DE LAS INSTALACIONES REFLEJADAS EN ESTE DOCUMENTO SOLO TIENE UN VALOR ORIENTATIVO. Escala: 1:500
Coordenadas del centro del plano ETRS89 UTM 31 X: 419574.54 Y: 4597141.36
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VODAFONE ONO, S.A.U.
Projecte: 545848 Punt: 5172673estudi passos de vianants

Data de lliurament:
15 de diciembre de 2020

CANALIZACIÓN

POSTE

ARQUETA 40x40

ARQUETA 60x60

RED AÉREA LOCALIZACIÓN ARQUETA

ARQUETA DOBLE 60x120

ARQUETA DOBLE 70x140

TIPO DE SUPERFÍCIE
ALH (acera loseta hidráulica), ALE (acera loseta especial)
GA (galería), BH (base hormigón)

CA (capa asfáltica), CAE (capa asfáltica especial)
RC (cruce de calle), RCP (cruce de carretera)

PH (perforación horizontal), GP(grapeado a puente)
TI (tierra interurbana), T (tierra o jardín), GR (Grava)

LA SITUACIÓN Y PROFUNDIDAD DE LAS INSTALACIONES REFLEJADAS EN ESTE DOCUMENTO SOLO TIENE UN VALOR ORIENTATIVO. Escala: 1:500
Coordenadas del centro del plano ETRS89 UTM 31 X: 422272.43 Y: 4599269.67
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VODAFONE ONO, S.A.U.
Projecte: 545848 Punt: 5172678estudi passos de vianants

Data de lliurament:
15 de diciembre de 2020

CANALIZACIÓN

POSTE

ARQUETA 40x40

ARQUETA 60x60

RED AÉREA LOCALIZACIÓN ARQUETA

ARQUETA DOBLE 60x120

ARQUETA DOBLE 70x140

TIPO DE SUPERFÍCIE
ALH (acera loseta hidráulica), ALE (acera loseta especial)
GA (galería), BH (base hormigón)

CA (capa asfáltica), CAE (capa asfáltica especial)
RC (cruce de calle), RCP (cruce de carretera)

PH (perforación horizontal), GP(grapeado a puente)
TI (tierra interurbana), T (tierra o jardín), GR (Grava)

LA SITUACIÓN Y PROFUNDIDAD DE LAS INSTALACIONES REFLEJADAS EN ESTE DOCUMENTO SOLO TIENE UN VALOR ORIENTATIVO. Escala: 1:500
Coordenadas del centro del plano ETRS89 UTM 31 X: 422340.03 Y: 4599383.03
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VODAFONE ONO, S.A.U.
Projecte: 545848 Punt: 5172679estudi passos de vianants

Data de lliurament:
15 de diciembre de 2020

CANALIZACIÓN

POSTE

ARQUETA 40x40

ARQUETA 60x60

RED AÉREA LOCALIZACIÓN ARQUETA

ARQUETA DOBLE 60x120

ARQUETA DOBLE 70x140

TIPO DE SUPERFÍCIE
ALH (acera loseta hidráulica), ALE (acera loseta especial)
GA (galería), BH (base hormigón)

CA (capa asfáltica), CAE (capa asfáltica especial)
RC (cruce de calle), RCP (cruce de carretera)

PH (perforación horizontal), GP(grapeado a puente)
TI (tierra interurbana), T (tierra o jardín), GR (Grava)

LA SITUACIÓN Y PROFUNDIDAD DE LAS INSTALACIONES REFLEJADAS EN ESTE DOCUMENTO SOLO TIENE UN VALOR ORIENTATIVO. Escala: 1:500
Coordenadas del centro del plano ETRS89 UTM 31 X: 422390.64 Y: 4599121.46
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VODAFONE ONO, S.A.U.
Projecte: 545848 Punt: 5172675estudi passos de vianants

Data de lliurament:
15 de diciembre de 2020

CANALIZACIÓN

POSTE

ARQUETA 40x40

ARQUETA 60x60

RED AÉREA LOCALIZACIÓN ARQUETA

ARQUETA DOBLE 60x120

ARQUETA DOBLE 70x140

TIPO DE SUPERFÍCIE
ALH (acera loseta hidráulica), ALE (acera loseta especial)
GA (galería), BH (base hormigón)

CA (capa asfáltica), CAE (capa asfáltica especial)
RC (cruce de calle), RCP (cruce de carretera)

PH (perforación horizontal), GP(grapeado a puente)
TI (tierra interurbana), T (tierra o jardín), GR (Grava)

LA SITUACIÓN Y PROFUNDIDAD DE LAS INSTALACIONES REFLEJADAS EN ESTE DOCUMENTO SOLO TIENE UN VALOR ORIENTATIVO. Escala: 1:500
Coordenadas del centro del plano ETRS89 UTM 31 X: 422582.81 Y: 4598581.95
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Projecte: 545848 Punt: 5172674estudi passos de vianants

Data de lliurament:
15 de diciembre de 2020

CANALIZACIÓN

POSTE

ARQUETA 40x40

ARQUETA 60x60

RED AÉREA LOCALIZACIÓN ARQUETA

ARQUETA DOBLE 60x120

ARQUETA DOBLE 70x140

TIPO DE SUPERFÍCIE
ALH (acera loseta hidráulica), ALE (acera loseta especial)
GA (galería), BH (base hormigón)

CA (capa asfáltica), CAE (capa asfáltica especial)
RC (cruce de calle), RCP (cruce de carretera)

PH (perforación horizontal), GP(grapeado a puente)
TI (tierra interurbana), T (tierra o jardín), GR (Grava)

LA SITUACIÓN Y PROFUNDIDAD DE LAS INSTALACIONES REFLEJADAS EN ESTE DOCUMENTO SOLO TIENE UN VALOR ORIENTATIVO. Escala: 1:500
Coordenadas del centro del plano ETRS89 UTM 31 X: 422696.17 Y: 4598731.07
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VODAFONE ONO, S.A.U.
Projecte: 545848 Punt: 5172676estudi passos de vianants

Data de lliurament:
15 de diciembre de 2020

CANALIZACIÓN

POSTE

ARQUETA 40x40

ARQUETA 60x60

RED AÉREA LOCALIZACIÓN ARQUETA

ARQUETA DOBLE 60x120

ARQUETA DOBLE 70x140

TIPO DE SUPERFÍCIE
ALH (acera loseta hidráulica), ALE (acera loseta especial)
GA (galería), BH (base hormigón)

CA (capa asfáltica), CAE (capa asfáltica especial)
RC (cruce de calle), RCP (cruce de carretera)

PH (perforación horizontal), GP(grapeado a puente)
TI (tierra interurbana), T (tierra o jardín), GR (Grava)

LA SITUACIÓN Y PROFUNDIDAD DE LAS INSTALACIONES REFLEJADAS EN ESTE DOCUMENTO SOLO TIENE UN VALOR ORIENTATIVO. Escala: 1:500
Coordenadas del centro del plano ETRS89 UTM 31 X: 422886.82 Y: 4598444.95
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VODAFONE ONO, S.A.U.
Projecte: 545848 Punt: 5172677estudi passos de vianants

Data de lliurament:
15 de diciembre de 2020

CANALIZACIÓN

POSTE

ARQUETA 40x40

ARQUETA 60x60

RED AÉREA LOCALIZACIÓN ARQUETA

ARQUETA DOBLE 60x120

ARQUETA DOBLE 70x140

TIPO DE SUPERFÍCIE
ALH (acera loseta hidráulica), ALE (acera loseta especial)
GA (galería), BH (base hormigón)

CA (capa asfáltica), CAE (capa asfáltica especial)
RC (cruce de calle), RCP (cruce de carretera)

PH (perforación horizontal), GP(grapeado a puente)
TI (tierra interurbana), T (tierra o jardín), GR (Grava)

LA SITUACIÓN Y PROFUNDIDAD DE LAS INSTALACIONES REFLEJADAS EN ESTE DOCUMENTO SOLO TIENE UN VALOR ORIENTATIVO. Escala: 1:500
Coordenadas del centro del plano ETRS89 UTM 31 X: 422897.12 Y: 4597930.6
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VODAFONE ONO, S.A.U.
Projecte: 545848 Punt: 5172672estudi passos de vianants

Data de lliurament:
15 de diciembre de 2020

CANALIZACIÓN

POSTE

ARQUETA 40x40

ARQUETA 60x60

RED AÉREA LOCALIZACIÓN ARQUETA

ARQUETA DOBLE 60x120

ARQUETA DOBLE 70x140

TIPO DE SUPERFÍCIE
ALH (acera loseta hidráulica), ALE (acera loseta especial)
GA (galería), BH (base hormigón)

CA (capa asfáltica), CAE (capa asfáltica especial)
RC (cruce de calle), RCP (cruce de carretera)

PH (perforación horizontal), GP(grapeado a puente)
TI (tierra interurbana), T (tierra o jardín), GR (Grava)

LA SITUACIÓN Y PROFUNDIDAD DE LAS INSTALACIONES REFLEJADAS EN ESTE DOCUMENTO SOLO TIENE UN VALOR ORIENTATIVO. Escala: 1:500
Coordenadas del centro del plano ETRS89 UTM 31 X: 422949.25 Y: 4598598.62
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VODAFONE ONO, S.A.U.
Projecte: 545848 Punt: 5172671estudi passos de vianants

Data de lliurament:
15 de diciembre de 2020

CANALIZACIÓN

POSTE

ARQUETA 40x40

ARQUETA 60x60

RED AÉREA LOCALIZACIÓN ARQUETA

ARQUETA DOBLE 60x120

ARQUETA DOBLE 70x140

TIPO DE SUPERFÍCIE
ALH (acera loseta hidráulica), ALE (acera loseta especial)
GA (galería), BH (base hormigón)

CA (capa asfáltica), CAE (capa asfáltica especial)
RC (cruce de calle), RCP (cruce de carretera)

PH (perforación horizontal), GP(grapeado a puente)
TI (tierra interurbana), T (tierra o jardín), GR (Grava)

LA SITUACIÓN Y PROFUNDIDAD DE LAS INSTALACIONES REFLEJADAS EN ESTE DOCUMENTO SOLO TIENE UN VALOR ORIENTATIVO. Escala: 1:500
Coordenadas del centro del plano ETRS89 UTM 31 X: 423038.97 Y: 4598503.9
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VODAFONE ONO, S.A.U.
Projecte: 545848 Punt: 5172681estudi passos de vianants

Data de lliurament:
15 de diciembre de 2020

CANALIZACIÓN

POSTE

ARQUETA 40x40

ARQUETA 60x60

RED AÉREA LOCALIZACIÓN ARQUETA

ARQUETA DOBLE 60x120

ARQUETA DOBLE 70x140

TIPO DE SUPERFÍCIE
ALH (acera loseta hidráulica), ALE (acera loseta especial)
GA (galería), BH (base hormigón)

CA (capa asfáltica), CAE (capa asfáltica especial)
RC (cruce de calle), RCP (cruce de carretera)

PH (perforación horizontal), GP(grapeado a puente)
TI (tierra interurbana), T (tierra o jardín), GR (Grava)

LA SITUACIÓN Y PROFUNDIDAD DE LAS INSTALACIONES REFLEJADAS EN ESTE DOCUMENTO SOLO TIENE UN VALOR ORIENTATIVO. Escala: 1:500
Coordenadas del centro del plano ETRS89 UTM 31 X: 423444.22 Y: 4598555.27
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VODAFONE ONO, S.A.U.
Projecte: 545848 Punt: 5172668estudi passos de vianants

Data de lliurament:
15 de diciembre de 2020

CANALIZACIÓN

POSTE

ARQUETA 40x40

ARQUETA 60x60

RED AÉREA LOCALIZACIÓN ARQUETA

ARQUETA DOBLE 60x120

ARQUETA DOBLE 70x140

TIPO DE SUPERFÍCIE
ALH (acera loseta hidráulica), ALE (acera loseta especial)
GA (galería), BH (base hormigón)

CA (capa asfáltica), CAE (capa asfáltica especial)
RC (cruce de calle), RCP (cruce de carretera)

PH (perforación horizontal), GP(grapeado a puente)
TI (tierra interurbana), T (tierra o jardín), GR (Grava)

LA SITUACIÓN Y PROFUNDIDAD DE LAS INSTALACIONES REFLEJADAS EN ESTE DOCUMENTO SOLO TIENE UN VALOR ORIENTATIVO. Escala: 1:500
Coordenadas del centro del plano ETRS89 UTM 31 X: 423497.26 Y: 4597995.61
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357VODAFONE ONO, S.A.U.
Projecte: 545848 Punt: 5172683estudi passos de vianants

Data de lliurament:
15 de diciembre de 2020

CANALIZACIÓN

POSTE

ARQUETA 40x40

ARQUETA 60x60

RED AÉREA LOCALIZACIÓN ARQUETA

ARQUETA DOBLE 60x120

ARQUETA DOBLE 70x140

TIPO DE SUPERFÍCIE
ALH (acera loseta hidráulica), ALE (acera loseta especial)
GA (galería), BH (base hormigón)

CA (capa asfáltica), CAE (capa asfáltica especial)
RC (cruce de calle), RCP (cruce de carretera)

PH (perforación horizontal), GP(grapeado a puente)
TI (tierra interurbana), T (tierra o jardín), GR (Grava)

LA SITUACIÓN Y PROFUNDIDAD DE LAS INSTALACIONES REFLEJADAS EN ESTE DOCUMENTO SOLO TIENE UN VALOR ORIENTATIVO. Escala: 1:500
Coordenadas del centro del plano ETRS89 UTM 31 X: 423649.11 Y: 4598708.03
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VODAFONE ONO, S.A.U.
Projecte: 545848 Punt: 5172680estudi passos de vianants

Data de lliurament:
15 de diciembre de 2020

CANALIZACIÓN

POSTE

ARQUETA 40x40

ARQUETA 60x60

RED AÉREA LOCALIZACIÓN ARQUETA

ARQUETA DOBLE 60x120

ARQUETA DOBLE 70x140

TIPO DE SUPERFÍCIE
ALH (acera loseta hidráulica), ALE (acera loseta especial)
GA (galería), BH (base hormigón)

CA (capa asfáltica), CAE (capa asfáltica especial)
RC (cruce de calle), RCP (cruce de carretera)

PH (perforación horizontal), GP(grapeado a puente)
TI (tierra interurbana), T (tierra o jardín), GR (Grava)

LA SITUACIÓN Y PROFUNDIDAD DE LAS INSTALACIONES REFLEJADAS EN ESTE DOCUMENTO SOLO TIENE UN VALOR ORIENTATIVO. Escala: 1:500
Coordenadas del centro del plano ETRS89 UTM 31 X: 423656.39 Y: 4598605.28
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VODAFONE ONO, S.A.U.
Projecte: 545848 Punt: 5172670estudi passos de vianants

Data de lliurament:
15 de diciembre de 2020

CANALIZACIÓN

POSTE

ARQUETA 40x40

ARQUETA 60x60

RED AÉREA LOCALIZACIÓN ARQUETA

ARQUETA DOBLE 60x120

ARQUETA DOBLE 70x140

TIPO DE SUPERFÍCIE
ALH (acera loseta hidráulica), ALE (acera loseta especial)
GA (galería), BH (base hormigón)

CA (capa asfáltica), CAE (capa asfáltica especial)
RC (cruce de calle), RCP (cruce de carretera)

PH (perforación horizontal), GP(grapeado a puente)
TI (tierra interurbana), T (tierra o jardín), GR (Grava)

LA SITUACIÓN Y PROFUNDIDAD DE LAS INSTALACIONES REFLEJADAS EN ESTE DOCUMENTO SOLO TIENE UN VALOR ORIENTATIVO. Escala: 1:500
Coordenadas del centro del plano ETRS89 UTM 31 X: 423782.32 Y: 4598104.42
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VODAFONE ONO, S.A.U.
Projecte: 545848 Punt: 5172669estudi passos de vianants

Data de lliurament:
15 de diciembre de 2020

CANALIZACIÓN

POSTE

ARQUETA 40x40

ARQUETA 60x60

RED AÉREA LOCALIZACIÓN ARQUETA

ARQUETA DOBLE 60x120

ARQUETA DOBLE 70x140

TIPO DE SUPERFÍCIE
ALH (acera loseta hidráulica), ALE (acera loseta especial)
GA (galería), BH (base hormigón)

CA (capa asfáltica), CAE (capa asfáltica especial)
RC (cruce de calle), RCP (cruce de carretera)

PH (perforación horizontal), GP(grapeado a puente)
TI (tierra interurbana), T (tierra o jardín), GR (Grava)

LA SITUACIÓN Y PROFUNDIDAD DE LAS INSTALACIONES REFLEJADAS EN ESTE DOCUMENTO SOLO TIENE UN VALOR ORIENTATIVO. Escala: 1:500
Coordenadas del centro del plano ETRS89 UTM 31 X: 423843.55 Y: 4597963.78



S/Referencia:

N/Referencia: 545848-14298792

Fecha: 15/12/2020

Asunto: Registro de Servicios

Apreciados señores,

Nos complace remitirles la información solicitada referente a la obra situada en:

P_(422484.550/4599325.566)
Projecte: 545848
Coordenades: 422484.55,4599325.566

CONDICIONANTES TÉCNICOS PARTICULARES DE LA INFRAESTRUCTURA
DE TELEFÓNICA DE ESPAÑA

La información aportada es confidencial y de uso exclusivo para el que se solicita, siendo responsabilidad del
solicitante el uso indebido de la misma.

El envío de esta información no supone la autorización ni conformidad por parte de Telefónica de España al
proyecto de obra relacionado ni exonera a quienes lo ejecutaran de las responsabilidades en que incurran por
daños y perjuicios a nuestras instalaciones.

INFORMACIÓN SOBRE PLANOS

La situación de la infraestructura reflejada en planos tiene carácter orientativo, por lo que la localización real de
nuestras instalaciones puede diferir ya que los distintos elementos de la red están sometidos a constates
modificaciones que pueden no estar recogidas en la información gráfica suministrada.

Por este motivo, las infraestructuras subterráneas se reflejan sin coordenadas geográficas ni acotaciones de
distancia a elementos del dominio público y cualquier interpretación basada exclusivamente en distancias
escalables puede resultar errónea.

Los planos contienen únicamente información de infraestructura canalizada. No se aporta información sobre los
cables telefónicos.

Si el inicio de ejecución material de los trabajos objeto de esta solicitud es posterior a tres meses de la fecha de
obtención a través de la plataforma digital, deberá solicitar de nuevo los servicios existentes para garantizar la
actualización de la información.

Si en alguna zona se tuviera constancia de que pudieran existir redes telefónicas por la presencia de elementos



visibles de estas redes (por ejemplo: tapas de arquetas, tapas de Cámaras de Registro, salidas de cable a fachada,
etc.) incluso si dicha infraestructura no se encuentre reflejada en planos, el procedimiento adecuado para
determinar su ubicación exacta sería la realización de catas.

Adicionalmente, si fuese necesario descubrir o cruzar en algún punto la infraestructura telefónica existente, los
trabajos deberán realizarse siempre con medios exclusivamente manuales, quedando expresamente prohibido el
uso de medios mecánicos tales como retroexcavadoras o similares.

Cuando sea necesaria la señalización de los cables sobre el terreno, pueden solicitarlo a Telefónica de España
siempre con una antelación mínima de 48 horas llamando al 900 111 002 y cuando la locución solicite el número
de teléfono en avería volver a marcar 900 111 002 para que la llamada sea atendida por un agente. En esta
llamada se debe indicar explícitamente que solicitan generar un boletín de señalización.

En caso de realizarse labores de refuerzo del firme o pavimentación que afectase a los registros existentes (tapas
de arquetas) las citadas tapas deberán ser colocadas a la misma rasante final de la nueva pavimentación, y los
marcos de dichas tapas se cimentarán mediante hormigón de alta resistencia en toda su superficie de apoyo,
evitando en todo momento huecos que permitan el hundimiento o flexión de dicho marco. Por motivos de
seguridad, los citados registros deben quedar libres de cualquier obstáculo que impida su apertura por personal
autorizado.

Los elementos exteriores de la instalación telefónica que resulten afectados por las obras serán reinstalados por
el contratista adjudicatario de la obra y a sus expensas.

En todo caso se respetará la normativa vigente en lo que se refiere a cruces y paralelismos con otras instalaciones
respetando las distancias reglamentarias en relación con el prisma de hormigón, así como las protecciones a
colocar en caso de necesidad.

En el caso de paralelismo, se evitará mediante una capa separadora el contacto directo entre el hormigón de la
nueva canalización con el hormigón de la existente y en el caso de cruce, la nueva canalización deberá discurrir
por debajo de la existente.

DESCUBIERTOS DE CANALIZACIONES

Siempre que por la ejecución de los trabajos las instalaciones de Telefónica queden al descubierto, se asegurarán
las paredes de la zanja mediante entibación, y se tomarán las medidas oportunas que garanticen la
indeformabilidad y defensa contra golpes del prisma de hormigón. Si por alguna circunstancia se produjeran
daños en el mismo, será reparado antes de enterrar la canalización.

Al hacer el trazado de la zanja se pondrá especial cuidado en evitar en lo posible el encuentro con canalizaciones
de Telefónica

La reposición de la canalización descubierta deberá contemplar la instalación de una banda señalizadora en todo
el ancho/largo de la canalización, situada sobre el material granular todo uno, convenientemente compactado, y
cubierto con una placa de hormigón de al menos 30cm de espesor, previo al enlosado o pavimentado. Los tubos
y estructuras que queden al descubierto se soportarán según normativa técnica.

En caso de Averías y Emergencias relacionadas con la red de Telefónica de España, se debe llamar al 900 111
002 y cuando la locución solicite el número de teléfono en avería volver a marcar 900 111 002 para que la
llamada sea atendida por un agente.

COMUNICACIÓN DE PROYECTOS DE SERVICIOS AFECTADOS

Cuando sea necesario comunicar proyectos de Servicios Afectados a Telefónica, deberá remitir correo
electrónico a variaciones_y_asesoramientos@telefonica.com adjuntando la documentación relevante en formato
.PDF o facilitando en el propio correo electrónico el enlace desde el que descargar el referido proyecto, evitando
el envío de documentación en papel y CDs/DVDs.



SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DEL TRAZADO DE INSTALACIONES TELEFÓNICAS

Es imprescindible que el solicitante de la modificación del trazado de instalaciones telefónicas sea el promotor
de las obras o en su defecto, la empresa adjudicataria de las obras, en cuyo caso deberá aportar el contrato
firmado con el promotor que justifique la adjudicación del proyecto que requiere modificar el trazado de las
instalaciones telefónicas. Telefónica de España no gestionará ninguna petición que provenga de otro solicitante.

Si para la correcta ejecución de las obras fuera necesario modificar el trazado de las instalaciones telefónicas, se
deberá realizar con carácter previo al inicio de las obras y preferiblemente en la fase de redacción del proyecto,
la correspondiente solicitud de modificación del trazado de instalaciones telefónicas enviando correo electrónico
a variaciones_y_asesoramientos@telefonica.com adjuntando la siguiente documentación:

• Solicitud por escrito debidamente cumplimentada y firmada por el promotor de la obra

• Planos del proyecto en los que se refleje la solución propuesta para modificar el trazado de las
instalaciones telefónicas propiedad de Telefónica de España

• Número de solicitud proporcionado por la plataforma que facilita la información y cartografía digital de
los servicios afectados.

Las obras necesarias para modificar el trazado de las instalaciones telefónicas deberán consensuarse con
Telefónica de España realizando la interlocución a través del mencionado correo electrónico y se tomará como
punto de partida la solución propuesta por el promotor o empresa contratista adjudicataria.

AVISO SOBRE CONFIDENCIALIDAD: La información contenida en este documento tiene carácter confidencial y es propiedad
de TELEFÓNICA DE ESPAÑA DE ESPAÑA, S.A.U. En consecuencia no está permitida su divulgación, comunicación a terceros o
reproducción total o parcial por cualquier medio, ya sea mecánico o electrónico, incluyendo esta prohibición la traducción, uso de
ilustraciones o planos, microfilmación, envío por redes o almacenamiento en bases de datos o ficheros en cualquier formato, sin
autorización expresa de TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. se reserva el uso de actuaciones
legales en caso de incumplimiento.



S/Referencia:

N/Referencia: 545848-14298797

Fecha: 15/12/2020

Asunto: Registro de Servicios

Apreciados señores,

Nos complace remitirles la información solicitada referente a la obra situada en:

P_(423043.158/4598802.723)
Projecte: 545848
Coordenades: 423043.158,4598802.723

CONDICIONANTES TÉCNICOS PARTICULARES DE LA INFRAESTRUCTURA
DE TELEFÓNICA DE ESPAÑA

La información aportada es confidencial y de uso exclusivo para el que se solicita, siendo responsabilidad del
solicitante el uso indebido de la misma.

El envío de esta información no supone la autorización ni conformidad por parte de Telefónica de España al
proyecto de obra relacionado ni exonera a quienes lo ejecutaran de las responsabilidades en que incurran por
daños y perjuicios a nuestras instalaciones.

INFORMACIÓN SOBRE PLANOS

La situación de la infraestructura reflejada en planos tiene carácter orientativo, por lo que la localización real de
nuestras instalaciones puede diferir ya que los distintos elementos de la red están sometidos a constates
modificaciones que pueden no estar recogidas en la información gráfica suministrada.

Por este motivo, las infraestructuras subterráneas se reflejan sin coordenadas geográficas ni acotaciones de
distancia a elementos del dominio público y cualquier interpretación basada exclusivamente en distancias
escalables puede resultar errónea.

Los planos contienen únicamente información de infraestructura canalizada. No se aporta información sobre los
cables telefónicos.

Si el inicio de ejecución material de los trabajos objeto de esta solicitud es posterior a tres meses de la fecha de
obtención a través de la plataforma digital, deberá solicitar de nuevo los servicios existentes para garantizar la
actualización de la información.

Si en alguna zona se tuviera constancia de que pudieran existir redes telefónicas por la presencia de elementos



visibles de estas redes (por ejemplo: tapas de arquetas, tapas de Cámaras de Registro, salidas de cable a fachada,
etc.) incluso si dicha infraestructura no se encuentre reflejada en planos, el procedimiento adecuado para
determinar su ubicación exacta sería la realización de catas.

Adicionalmente, si fuese necesario descubrir o cruzar en algún punto la infraestructura telefónica existente, los
trabajos deberán realizarse siempre con medios exclusivamente manuales, quedando expresamente prohibido el
uso de medios mecánicos tales como retroexcavadoras o similares.

Cuando sea necesaria la señalización de los cables sobre el terreno, pueden solicitarlo a Telefónica de España
siempre con una antelación mínima de 48 horas llamando al 900 111 002 y cuando la locución solicite el número
de teléfono en avería volver a marcar 900 111 002 para que la llamada sea atendida por un agente. En esta
llamada se debe indicar explícitamente que solicitan generar un boletín de señalización.

En caso de realizarse labores de refuerzo del firme o pavimentación que afectase a los registros existentes (tapas
de arquetas) las citadas tapas deberán ser colocadas a la misma rasante final de la nueva pavimentación, y los
marcos de dichas tapas se cimentarán mediante hormigón de alta resistencia en toda su superficie de apoyo,
evitando en todo momento huecos que permitan el hundimiento o flexión de dicho marco. Por motivos de
seguridad, los citados registros deben quedar libres de cualquier obstáculo que impida su apertura por personal
autorizado.

Los elementos exteriores de la instalación telefónica que resulten afectados por las obras serán reinstalados por
el contratista adjudicatario de la obra y a sus expensas.

En todo caso se respetará la normativa vigente en lo que se refiere a cruces y paralelismos con otras instalaciones
respetando las distancias reglamentarias en relación con el prisma de hormigón, así como las protecciones a
colocar en caso de necesidad.

En el caso de paralelismo, se evitará mediante una capa separadora el contacto directo entre el hormigón de la
nueva canalización con el hormigón de la existente y en el caso de cruce, la nueva canalización deberá discurrir
por debajo de la existente.

DESCUBIERTOS DE CANALIZACIONES

Siempre que por la ejecución de los trabajos las instalaciones de Telefónica queden al descubierto, se asegurarán
las paredes de la zanja mediante entibación, y se tomarán las medidas oportunas que garanticen la
indeformabilidad y defensa contra golpes del prisma de hormigón. Si por alguna circunstancia se produjeran
daños en el mismo, será reparado antes de enterrar la canalización.

Al hacer el trazado de la zanja se pondrá especial cuidado en evitar en lo posible el encuentro con canalizaciones
de Telefónica

La reposición de la canalización descubierta deberá contemplar la instalación de una banda señalizadora en todo
el ancho/largo de la canalización, situada sobre el material granular todo uno, convenientemente compactado, y
cubierto con una placa de hormigón de al menos 30cm de espesor, previo al enlosado o pavimentado. Los tubos
y estructuras que queden al descubierto se soportarán según normativa técnica.

En caso de Averías y Emergencias relacionadas con la red de Telefónica de España, se debe llamar al 900 111
002 y cuando la locución solicite el número de teléfono en avería volver a marcar 900 111 002 para que la
llamada sea atendida por un agente.

COMUNICACIÓN DE PROYECTOS DE SERVICIOS AFECTADOS

Cuando sea necesario comunicar proyectos de Servicios Afectados a Telefónica, deberá remitir correo
electrónico a variaciones_y_asesoramientos@telefonica.com adjuntando la documentación relevante en formato
.PDF o facilitando en el propio correo electrónico el enlace desde el que descargar el referido proyecto, evitando
el envío de documentación en papel y CDs/DVDs.



SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DEL TRAZADO DE INSTALACIONES TELEFÓNICAS

Es imprescindible que el solicitante de la modificación del trazado de instalaciones telefónicas sea el promotor
de las obras o en su defecto, la empresa adjudicataria de las obras, en cuyo caso deberá aportar el contrato
firmado con el promotor que justifique la adjudicación del proyecto que requiere modificar el trazado de las
instalaciones telefónicas. Telefónica de España no gestionará ninguna petición que provenga de otro solicitante.

Si para la correcta ejecución de las obras fuera necesario modificar el trazado de las instalaciones telefónicas, se
deberá realizar con carácter previo al inicio de las obras y preferiblemente en la fase de redacción del proyecto,
la correspondiente solicitud de modificación del trazado de instalaciones telefónicas enviando correo electrónico
a variaciones_y_asesoramientos@telefonica.com adjuntando la siguiente documentación:

• Solicitud por escrito debidamente cumplimentada y firmada por el promotor de la obra

• Planos del proyecto en los que se refleje la solución propuesta para modificar el trazado de las
instalaciones telefónicas propiedad de Telefónica de España

• Número de solicitud proporcionado por la plataforma que facilita la información y cartografía digital de
los servicios afectados.

Las obras necesarias para modificar el trazado de las instalaciones telefónicas deberán consensuarse con
Telefónica de España realizando la interlocución a través del mencionado correo electrónico y se tomará como
punto de partida la solución propuesta por el promotor o empresa contratista adjudicataria.

AVISO SOBRE CONFIDENCIALIDAD: La información contenida en este documento tiene carácter confidencial y es propiedad
de TELEFÓNICA DE ESPAÑA DE ESPAÑA, S.A.U. En consecuencia no está permitida su divulgación, comunicación a terceros o
reproducción total o parcial por cualquier medio, ya sea mecánico o electrónico, incluyendo esta prohibición la traducción, uso de
ilustraciones o planos, microfilmación, envío por redes o almacenamiento en bases de datos o ficheros en cualquier formato, sin
autorización expresa de TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. se reserva el uso de actuaciones
legales en caso de incumplimiento.



S/Referencia:

N/Referencia: 545848-14298798

Fecha: 15/12/2020

Asunto: Registro de Servicios

Apreciados señores,

Nos complace remitirles la información solicitada referente a la obra situada en:

P_(423132.875/4598708.005)
Projecte: 545848
Coordenades: 423132.875,4598708.005

CONDICIONANTES TÉCNICOS PARTICULARES DE LA INFRAESTRUCTURA
DE TELEFÓNICA DE ESPAÑA

La información aportada es confidencial y de uso exclusivo para el que se solicita, siendo responsabilidad del
solicitante el uso indebido de la misma.

El envío de esta información no supone la autorización ni conformidad por parte de Telefónica de España al
proyecto de obra relacionado ni exonera a quienes lo ejecutaran de las responsabilidades en que incurran por
daños y perjuicios a nuestras instalaciones.

INFORMACIÓN SOBRE PLANOS

La situación de la infraestructura reflejada en planos tiene carácter orientativo, por lo que la localización real de
nuestras instalaciones puede diferir ya que los distintos elementos de la red están sometidos a constates
modificaciones que pueden no estar recogidas en la información gráfica suministrada.

Por este motivo, las infraestructuras subterráneas se reflejan sin coordenadas geográficas ni acotaciones de
distancia a elementos del dominio público y cualquier interpretación basada exclusivamente en distancias
escalables puede resultar errónea.

Los planos contienen únicamente información de infraestructura canalizada. No se aporta información sobre los
cables telefónicos.

Si el inicio de ejecución material de los trabajos objeto de esta solicitud es posterior a tres meses de la fecha de
obtención a través de la plataforma digital, deberá solicitar de nuevo los servicios existentes para garantizar la
actualización de la información.

Si en alguna zona se tuviera constancia de que pudieran existir redes telefónicas por la presencia de elementos



visibles de estas redes (por ejemplo: tapas de arquetas, tapas de Cámaras de Registro, salidas de cable a fachada,
etc.) incluso si dicha infraestructura no se encuentre reflejada en planos, el procedimiento adecuado para
determinar su ubicación exacta sería la realización de catas.

Adicionalmente, si fuese necesario descubrir o cruzar en algún punto la infraestructura telefónica existente, los
trabajos deberán realizarse siempre con medios exclusivamente manuales, quedando expresamente prohibido el
uso de medios mecánicos tales como retroexcavadoras o similares.

Cuando sea necesaria la señalización de los cables sobre el terreno, pueden solicitarlo a Telefónica de España
siempre con una antelación mínima de 48 horas llamando al 900 111 002 y cuando la locución solicite el número
de teléfono en avería volver a marcar 900 111 002 para que la llamada sea atendida por un agente. En esta
llamada se debe indicar explícitamente que solicitan generar un boletín de señalización.

En caso de realizarse labores de refuerzo del firme o pavimentación que afectase a los registros existentes (tapas
de arquetas) las citadas tapas deberán ser colocadas a la misma rasante final de la nueva pavimentación, y los
marcos de dichas tapas se cimentarán mediante hormigón de alta resistencia en toda su superficie de apoyo,
evitando en todo momento huecos que permitan el hundimiento o flexión de dicho marco. Por motivos de
seguridad, los citados registros deben quedar libres de cualquier obstáculo que impida su apertura por personal
autorizado.

Los elementos exteriores de la instalación telefónica que resulten afectados por las obras serán reinstalados por
el contratista adjudicatario de la obra y a sus expensas.

En todo caso se respetará la normativa vigente en lo que se refiere a cruces y paralelismos con otras instalaciones
respetando las distancias reglamentarias en relación con el prisma de hormigón, así como las protecciones a
colocar en caso de necesidad.

En el caso de paralelismo, se evitará mediante una capa separadora el contacto directo entre el hormigón de la
nueva canalización con el hormigón de la existente y en el caso de cruce, la nueva canalización deberá discurrir
por debajo de la existente.

DESCUBIERTOS DE CANALIZACIONES

Siempre que por la ejecución de los trabajos las instalaciones de Telefónica queden al descubierto, se asegurarán
las paredes de la zanja mediante entibación, y se tomarán las medidas oportunas que garanticen la
indeformabilidad y defensa contra golpes del prisma de hormigón. Si por alguna circunstancia se produjeran
daños en el mismo, será reparado antes de enterrar la canalización.

Al hacer el trazado de la zanja se pondrá especial cuidado en evitar en lo posible el encuentro con canalizaciones
de Telefónica

La reposición de la canalización descubierta deberá contemplar la instalación de una banda señalizadora en todo
el ancho/largo de la canalización, situada sobre el material granular todo uno, convenientemente compactado, y
cubierto con una placa de hormigón de al menos 30cm de espesor, previo al enlosado o pavimentado. Los tubos
y estructuras que queden al descubierto se soportarán según normativa técnica.

En caso de Averías y Emergencias relacionadas con la red de Telefónica de España, se debe llamar al 900 111
002 y cuando la locución solicite el número de teléfono en avería volver a marcar 900 111 002 para que la
llamada sea atendida por un agente.

COMUNICACIÓN DE PROYECTOS DE SERVICIOS AFECTADOS

Cuando sea necesario comunicar proyectos de Servicios Afectados a Telefónica, deberá remitir correo
electrónico a variaciones_y_asesoramientos@telefonica.com adjuntando la documentación relevante en formato
.PDF o facilitando en el propio correo electrónico el enlace desde el que descargar el referido proyecto, evitando
el envío de documentación en papel y CDs/DVDs.



SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DEL TRAZADO DE INSTALACIONES TELEFÓNICAS

Es imprescindible que el solicitante de la modificación del trazado de instalaciones telefónicas sea el promotor
de las obras o en su defecto, la empresa adjudicataria de las obras, en cuyo caso deberá aportar el contrato
firmado con el promotor que justifique la adjudicación del proyecto que requiere modificar el trazado de las
instalaciones telefónicas. Telefónica de España no gestionará ninguna petición que provenga de otro solicitante.

Si para la correcta ejecución de las obras fuera necesario modificar el trazado de las instalaciones telefónicas, se
deberá realizar con carácter previo al inicio de las obras y preferiblemente en la fase de redacción del proyecto,
la correspondiente solicitud de modificación del trazado de instalaciones telefónicas enviando correo electrónico
a variaciones_y_asesoramientos@telefonica.com adjuntando la siguiente documentación:

• Solicitud por escrito debidamente cumplimentada y firmada por el promotor de la obra

• Planos del proyecto en los que se refleje la solución propuesta para modificar el trazado de las
instalaciones telefónicas propiedad de Telefónica de España

• Número de solicitud proporcionado por la plataforma que facilita la información y cartografía digital de
los servicios afectados.

Las obras necesarias para modificar el trazado de las instalaciones telefónicas deberán consensuarse con
Telefónica de España realizando la interlocución a través del mencionado correo electrónico y se tomará como
punto de partida la solución propuesta por el promotor o empresa contratista adjudicataria.

AVISO SOBRE CONFIDENCIALIDAD: La información contenida en este documento tiene carácter confidencial y es propiedad
de TELEFÓNICA DE ESPAÑA DE ESPAÑA, S.A.U. En consecuencia no está permitida su divulgación, comunicación a terceros o
reproducción total o parcial por cualquier medio, ya sea mecánico o electrónico, incluyendo esta prohibición la traducción, uso de
ilustraciones o planos, microfilmación, envío por redes o almacenamiento en bases de datos o ficheros en cualquier formato, sin
autorización expresa de TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. se reserva el uso de actuaciones
legales en caso de incumplimiento.



S/Referencia:

N/Referencia: 545848-14298799

Fecha: 15/12/2020

Asunto: Registro de Servicios

Apreciados señores,

Nos complace remitirles la información solicitada referente a la obra situada en:

P_(423538.115/4598759.380)
Projecte: 545848
Coordenades: 423538.115,4598759.38

CONDICIONANTES TÉCNICOS PARTICULARES DE LA INFRAESTRUCTURA
DE TELEFÓNICA DE ESPAÑA

La información aportada es confidencial y de uso exclusivo para el que se solicita, siendo responsabilidad del
solicitante el uso indebido de la misma.

El envío de esta información no supone la autorización ni conformidad por parte de Telefónica de España al
proyecto de obra relacionado ni exonera a quienes lo ejecutaran de las responsabilidades en que incurran por
daños y perjuicios a nuestras instalaciones.

INFORMACIÓN SOBRE PLANOS

La situación de la infraestructura reflejada en planos tiene carácter orientativo, por lo que la localización real de
nuestras instalaciones puede diferir ya que los distintos elementos de la red están sometidos a constates
modificaciones que pueden no estar recogidas en la información gráfica suministrada.

Por este motivo, las infraestructuras subterráneas se reflejan sin coordenadas geográficas ni acotaciones de
distancia a elementos del dominio público y cualquier interpretación basada exclusivamente en distancias
escalables puede resultar errónea.

Los planos contienen únicamente información de infraestructura canalizada. No se aporta información sobre los
cables telefónicos.

Si el inicio de ejecución material de los trabajos objeto de esta solicitud es posterior a tres meses de la fecha de
obtención a través de la plataforma digital, deberá solicitar de nuevo los servicios existentes para garantizar la
actualización de la información.

Si en alguna zona se tuviera constancia de que pudieran existir redes telefónicas por la presencia de elementos



visibles de estas redes (por ejemplo: tapas de arquetas, tapas de Cámaras de Registro, salidas de cable a fachada,
etc.) incluso si dicha infraestructura no se encuentre reflejada en planos, el procedimiento adecuado para
determinar su ubicación exacta sería la realización de catas.

Adicionalmente, si fuese necesario descubrir o cruzar en algún punto la infraestructura telefónica existente, los
trabajos deberán realizarse siempre con medios exclusivamente manuales, quedando expresamente prohibido el
uso de medios mecánicos tales como retroexcavadoras o similares.

Cuando sea necesaria la señalización de los cables sobre el terreno, pueden solicitarlo a Telefónica de España
siempre con una antelación mínima de 48 horas llamando al 900 111 002 y cuando la locución solicite el número
de teléfono en avería volver a marcar 900 111 002 para que la llamada sea atendida por un agente. En esta
llamada se debe indicar explícitamente que solicitan generar un boletín de señalización.

En caso de realizarse labores de refuerzo del firme o pavimentación que afectase a los registros existentes (tapas
de arquetas) las citadas tapas deberán ser colocadas a la misma rasante final de la nueva pavimentación, y los
marcos de dichas tapas se cimentarán mediante hormigón de alta resistencia en toda su superficie de apoyo,
evitando en todo momento huecos que permitan el hundimiento o flexión de dicho marco. Por motivos de
seguridad, los citados registros deben quedar libres de cualquier obstáculo que impida su apertura por personal
autorizado.

Los elementos exteriores de la instalación telefónica que resulten afectados por las obras serán reinstalados por
el contratista adjudicatario de la obra y a sus expensas.

En todo caso se respetará la normativa vigente en lo que se refiere a cruces y paralelismos con otras instalaciones
respetando las distancias reglamentarias en relación con el prisma de hormigón, así como las protecciones a
colocar en caso de necesidad.

En el caso de paralelismo, se evitará mediante una capa separadora el contacto directo entre el hormigón de la
nueva canalización con el hormigón de la existente y en el caso de cruce, la nueva canalización deberá discurrir
por debajo de la existente.

DESCUBIERTOS DE CANALIZACIONES

Siempre que por la ejecución de los trabajos las instalaciones de Telefónica queden al descubierto, se asegurarán
las paredes de la zanja mediante entibación, y se tomarán las medidas oportunas que garanticen la
indeformabilidad y defensa contra golpes del prisma de hormigón. Si por alguna circunstancia se produjeran
daños en el mismo, será reparado antes de enterrar la canalización.

Al hacer el trazado de la zanja se pondrá especial cuidado en evitar en lo posible el encuentro con canalizaciones
de Telefónica

La reposición de la canalización descubierta deberá contemplar la instalación de una banda señalizadora en todo
el ancho/largo de la canalización, situada sobre el material granular todo uno, convenientemente compactado, y
cubierto con una placa de hormigón de al menos 30cm de espesor, previo al enlosado o pavimentado. Los tubos
y estructuras que queden al descubierto se soportarán según normativa técnica.

En caso de Averías y Emergencias relacionadas con la red de Telefónica de España, se debe llamar al 900 111
002 y cuando la locución solicite el número de teléfono en avería volver a marcar 900 111 002 para que la
llamada sea atendida por un agente.

COMUNICACIÓN DE PROYECTOS DE SERVICIOS AFECTADOS

Cuando sea necesario comunicar proyectos de Servicios Afectados a Telefónica, deberá remitir correo
electrónico a variaciones_y_asesoramientos@telefonica.com adjuntando la documentación relevante en formato
.PDF o facilitando en el propio correo electrónico el enlace desde el que descargar el referido proyecto, evitando
el envío de documentación en papel y CDs/DVDs.



SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DEL TRAZADO DE INSTALACIONES TELEFÓNICAS

Es imprescindible que el solicitante de la modificación del trazado de instalaciones telefónicas sea el promotor
de las obras o en su defecto, la empresa adjudicataria de las obras, en cuyo caso deberá aportar el contrato
firmado con el promotor que justifique la adjudicación del proyecto que requiere modificar el trazado de las
instalaciones telefónicas. Telefónica de España no gestionará ninguna petición que provenga de otro solicitante.

Si para la correcta ejecución de las obras fuera necesario modificar el trazado de las instalaciones telefónicas, se
deberá realizar con carácter previo al inicio de las obras y preferiblemente en la fase de redacción del proyecto,
la correspondiente solicitud de modificación del trazado de instalaciones telefónicas enviando correo electrónico
a variaciones_y_asesoramientos@telefonica.com adjuntando la siguiente documentación:

• Solicitud por escrito debidamente cumplimentada y firmada por el promotor de la obra

• Planos del proyecto en los que se refleje la solución propuesta para modificar el trazado de las
instalaciones telefónicas propiedad de Telefónica de España

• Número de solicitud proporcionado por la plataforma que facilita la información y cartografía digital de
los servicios afectados.

Las obras necesarias para modificar el trazado de las instalaciones telefónicas deberán consensuarse con
Telefónica de España realizando la interlocución a través del mencionado correo electrónico y se tomará como
punto de partida la solución propuesta por el promotor o empresa contratista adjudicataria.

AVISO SOBRE CONFIDENCIALIDAD: La información contenida en este documento tiene carácter confidencial y es propiedad
de TELEFÓNICA DE ESPAÑA DE ESPAÑA, S.A.U. En consecuencia no está permitida su divulgación, comunicación a terceros o
reproducción total o parcial por cualquier medio, ya sea mecánico o electrónico, incluyendo esta prohibición la traducción, uso de
ilustraciones o planos, microfilmación, envío por redes o almacenamiento en bases de datos o ficheros en cualquier formato, sin
autorización expresa de TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. se reserva el uso de actuaciones
legales en caso de incumplimiento.



S/Referencia:

N/Referencia: 545848-14298800

Fecha: 15/12/2020

Asunto: Registro de Servicios

Apreciados señores,

Nos complace remitirles la información solicitada referente a la obra situada en:

P_(423591.157/4598199.712)
Projecte: 545848
Coordenades: 423591.157,4598199.712

CONDICIONANTES TÉCNICOS PARTICULARES DE LA INFRAESTRUCTURA
DE TELEFÓNICA DE ESPAÑA

La información aportada es confidencial y de uso exclusivo para el que se solicita, siendo responsabilidad del
solicitante el uso indebido de la misma.

El envío de esta información no supone la autorización ni conformidad por parte de Telefónica de España al
proyecto de obra relacionado ni exonera a quienes lo ejecutaran de las responsabilidades en que incurran por
daños y perjuicios a nuestras instalaciones.

INFORMACIÓN SOBRE PLANOS

La situación de la infraestructura reflejada en planos tiene carácter orientativo, por lo que la localización real de
nuestras instalaciones puede diferir ya que los distintos elementos de la red están sometidos a constates
modificaciones que pueden no estar recogidas en la información gráfica suministrada.

Por este motivo, las infraestructuras subterráneas se reflejan sin coordenadas geográficas ni acotaciones de
distancia a elementos del dominio público y cualquier interpretación basada exclusivamente en distancias
escalables puede resultar errónea.

Los planos contienen únicamente información de infraestructura canalizada. No se aporta información sobre los
cables telefónicos.

Si el inicio de ejecución material de los trabajos objeto de esta solicitud es posterior a tres meses de la fecha de
obtención a través de la plataforma digital, deberá solicitar de nuevo los servicios existentes para garantizar la
actualización de la información.

Si en alguna zona se tuviera constancia de que pudieran existir redes telefónicas por la presencia de elementos



visibles de estas redes (por ejemplo: tapas de arquetas, tapas de Cámaras de Registro, salidas de cable a fachada,
etc.) incluso si dicha infraestructura no se encuentre reflejada en planos, el procedimiento adecuado para
determinar su ubicación exacta sería la realización de catas.

Adicionalmente, si fuese necesario descubrir o cruzar en algún punto la infraestructura telefónica existente, los
trabajos deberán realizarse siempre con medios exclusivamente manuales, quedando expresamente prohibido el
uso de medios mecánicos tales como retroexcavadoras o similares.

Cuando sea necesaria la señalización de los cables sobre el terreno, pueden solicitarlo a Telefónica de España
siempre con una antelación mínima de 48 horas llamando al 900 111 002 y cuando la locución solicite el número
de teléfono en avería volver a marcar 900 111 002 para que la llamada sea atendida por un agente. En esta
llamada se debe indicar explícitamente que solicitan generar un boletín de señalización.

En caso de realizarse labores de refuerzo del firme o pavimentación que afectase a los registros existentes (tapas
de arquetas) las citadas tapas deberán ser colocadas a la misma rasante final de la nueva pavimentación, y los
marcos de dichas tapas se cimentarán mediante hormigón de alta resistencia en toda su superficie de apoyo,
evitando en todo momento huecos que permitan el hundimiento o flexión de dicho marco. Por motivos de
seguridad, los citados registros deben quedar libres de cualquier obstáculo que impida su apertura por personal
autorizado.

Los elementos exteriores de la instalación telefónica que resulten afectados por las obras serán reinstalados por
el contratista adjudicatario de la obra y a sus expensas.

En todo caso se respetará la normativa vigente en lo que se refiere a cruces y paralelismos con otras instalaciones
respetando las distancias reglamentarias en relación con el prisma de hormigón, así como las protecciones a
colocar en caso de necesidad.

En el caso de paralelismo, se evitará mediante una capa separadora el contacto directo entre el hormigón de la
nueva canalización con el hormigón de la existente y en el caso de cruce, la nueva canalización deberá discurrir
por debajo de la existente.

DESCUBIERTOS DE CANALIZACIONES

Siempre que por la ejecución de los trabajos las instalaciones de Telefónica queden al descubierto, se asegurarán
las paredes de la zanja mediante entibación, y se tomarán las medidas oportunas que garanticen la
indeformabilidad y defensa contra golpes del prisma de hormigón. Si por alguna circunstancia se produjeran
daños en el mismo, será reparado antes de enterrar la canalización.

Al hacer el trazado de la zanja se pondrá especial cuidado en evitar en lo posible el encuentro con canalizaciones
de Telefónica

La reposición de la canalización descubierta deberá contemplar la instalación de una banda señalizadora en todo
el ancho/largo de la canalización, situada sobre el material granular todo uno, convenientemente compactado, y
cubierto con una placa de hormigón de al menos 30cm de espesor, previo al enlosado o pavimentado. Los tubos
y estructuras que queden al descubierto se soportarán según normativa técnica.

En caso de Averías y Emergencias relacionadas con la red de Telefónica de España, se debe llamar al 900 111
002 y cuando la locución solicite el número de teléfono en avería volver a marcar 900 111 002 para que la
llamada sea atendida por un agente.

COMUNICACIÓN DE PROYECTOS DE SERVICIOS AFECTADOS

Cuando sea necesario comunicar proyectos de Servicios Afectados a Telefónica, deberá remitir correo
electrónico a variaciones_y_asesoramientos@telefonica.com adjuntando la documentación relevante en formato
.PDF o facilitando en el propio correo electrónico el enlace desde el que descargar el referido proyecto, evitando
el envío de documentación en papel y CDs/DVDs.



SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DEL TRAZADO DE INSTALACIONES TELEFÓNICAS

Es imprescindible que el solicitante de la modificación del trazado de instalaciones telefónicas sea el promotor
de las obras o en su defecto, la empresa adjudicataria de las obras, en cuyo caso deberá aportar el contrato
firmado con el promotor que justifique la adjudicación del proyecto que requiere modificar el trazado de las
instalaciones telefónicas. Telefónica de España no gestionará ninguna petición que provenga de otro solicitante.

Si para la correcta ejecución de las obras fuera necesario modificar el trazado de las instalaciones telefónicas, se
deberá realizar con carácter previo al inicio de las obras y preferiblemente en la fase de redacción del proyecto,
la correspondiente solicitud de modificación del trazado de instalaciones telefónicas enviando correo electrónico
a variaciones_y_asesoramientos@telefonica.com adjuntando la siguiente documentación:

• Solicitud por escrito debidamente cumplimentada y firmada por el promotor de la obra

• Planos del proyecto en los que se refleje la solución propuesta para modificar el trazado de las
instalaciones telefónicas propiedad de Telefónica de España

• Número de solicitud proporcionado por la plataforma que facilita la información y cartografía digital de
los servicios afectados.

Las obras necesarias para modificar el trazado de las instalaciones telefónicas deberán consensuarse con
Telefónica de España realizando la interlocución a través del mencionado correo electrónico y se tomará como
punto de partida la solución propuesta por el promotor o empresa contratista adjudicataria.

AVISO SOBRE CONFIDENCIALIDAD: La información contenida en este documento tiene carácter confidencial y es propiedad
de TELEFÓNICA DE ESPAÑA DE ESPAÑA, S.A.U. En consecuencia no está permitida su divulgación, comunicación a terceros o
reproducción total o parcial por cualquier medio, ya sea mecánico o electrónico, incluyendo esta prohibición la traducción, uso de
ilustraciones o planos, microfilmación, envío por redes o almacenamiento en bases de datos o ficheros en cualquier formato, sin
autorización expresa de TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. se reserva el uso de actuaciones
legales en caso de incumplimiento.



S/Referencia:

N/Referencia: 545848-14298801

Fecha: 15/12/2020

Asunto: Registro de Servicios

Apreciados señores,

Nos complace remitirles la información solicitada referente a la obra situada en:

P_(423743.009/4598912.141)
Projecte: 545848
Coordenades: 423743.009,4598912.141

CONDICIONANTES TÉCNICOS PARTICULARES DE LA INFRAESTRUCTURA
DE TELEFÓNICA DE ESPAÑA

La información aportada es confidencial y de uso exclusivo para el que se solicita, siendo responsabilidad del
solicitante el uso indebido de la misma.

El envío de esta información no supone la autorización ni conformidad por parte de Telefónica de España al
proyecto de obra relacionado ni exonera a quienes lo ejecutaran de las responsabilidades en que incurran por
daños y perjuicios a nuestras instalaciones.

INFORMACIÓN SOBRE PLANOS

La situación de la infraestructura reflejada en planos tiene carácter orientativo, por lo que la localización real de
nuestras instalaciones puede diferir ya que los distintos elementos de la red están sometidos a constates
modificaciones que pueden no estar recogidas en la información gráfica suministrada.

Por este motivo, las infraestructuras subterráneas se reflejan sin coordenadas geográficas ni acotaciones de
distancia a elementos del dominio público y cualquier interpretación basada exclusivamente en distancias
escalables puede resultar errónea.

Los planos contienen únicamente información de infraestructura canalizada. No se aporta información sobre los
cables telefónicos.

Si el inicio de ejecución material de los trabajos objeto de esta solicitud es posterior a tres meses de la fecha de
obtención a través de la plataforma digital, deberá solicitar de nuevo los servicios existentes para garantizar la
actualización de la información.

Si en alguna zona se tuviera constancia de que pudieran existir redes telefónicas por la presencia de elementos



visibles de estas redes (por ejemplo: tapas de arquetas, tapas de Cámaras de Registro, salidas de cable a fachada,
etc.) incluso si dicha infraestructura no se encuentre reflejada en planos, el procedimiento adecuado para
determinar su ubicación exacta sería la realización de catas.

Adicionalmente, si fuese necesario descubrir o cruzar en algún punto la infraestructura telefónica existente, los
trabajos deberán realizarse siempre con medios exclusivamente manuales, quedando expresamente prohibido el
uso de medios mecánicos tales como retroexcavadoras o similares.

Cuando sea necesaria la señalización de los cables sobre el terreno, pueden solicitarlo a Telefónica de España
siempre con una antelación mínima de 48 horas llamando al 900 111 002 y cuando la locución solicite el número
de teléfono en avería volver a marcar 900 111 002 para que la llamada sea atendida por un agente. En esta
llamada se debe indicar explícitamente que solicitan generar un boletín de señalización.

En caso de realizarse labores de refuerzo del firme o pavimentación que afectase a los registros existentes (tapas
de arquetas) las citadas tapas deberán ser colocadas a la misma rasante final de la nueva pavimentación, y los
marcos de dichas tapas se cimentarán mediante hormigón de alta resistencia en toda su superficie de apoyo,
evitando en todo momento huecos que permitan el hundimiento o flexión de dicho marco. Por motivos de
seguridad, los citados registros deben quedar libres de cualquier obstáculo que impida su apertura por personal
autorizado.

Los elementos exteriores de la instalación telefónica que resulten afectados por las obras serán reinstalados por
el contratista adjudicatario de la obra y a sus expensas.

En todo caso se respetará la normativa vigente en lo que se refiere a cruces y paralelismos con otras instalaciones
respetando las distancias reglamentarias en relación con el prisma de hormigón, así como las protecciones a
colocar en caso de necesidad.

En el caso de paralelismo, se evitará mediante una capa separadora el contacto directo entre el hormigón de la
nueva canalización con el hormigón de la existente y en el caso de cruce, la nueva canalización deberá discurrir
por debajo de la existente.

DESCUBIERTOS DE CANALIZACIONES

Siempre que por la ejecución de los trabajos las instalaciones de Telefónica queden al descubierto, se asegurarán
las paredes de la zanja mediante entibación, y se tomarán las medidas oportunas que garanticen la
indeformabilidad y defensa contra golpes del prisma de hormigón. Si por alguna circunstancia se produjeran
daños en el mismo, será reparado antes de enterrar la canalización.

Al hacer el trazado de la zanja se pondrá especial cuidado en evitar en lo posible el encuentro con canalizaciones
de Telefónica

La reposición de la canalización descubierta deberá contemplar la instalación de una banda señalizadora en todo
el ancho/largo de la canalización, situada sobre el material granular todo uno, convenientemente compactado, y
cubierto con una placa de hormigón de al menos 30cm de espesor, previo al enlosado o pavimentado. Los tubos
y estructuras que queden al descubierto se soportarán según normativa técnica.

En caso de Averías y Emergencias relacionadas con la red de Telefónica de España, se debe llamar al 900 111
002 y cuando la locución solicite el número de teléfono en avería volver a marcar 900 111 002 para que la
llamada sea atendida por un agente.

COMUNICACIÓN DE PROYECTOS DE SERVICIOS AFECTADOS

Cuando sea necesario comunicar proyectos de Servicios Afectados a Telefónica, deberá remitir correo
electrónico a variaciones_y_asesoramientos@telefonica.com adjuntando la documentación relevante en formato
.PDF o facilitando en el propio correo electrónico el enlace desde el que descargar el referido proyecto, evitando
el envío de documentación en papel y CDs/DVDs.



SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DEL TRAZADO DE INSTALACIONES TELEFÓNICAS

Es imprescindible que el solicitante de la modificación del trazado de instalaciones telefónicas sea el promotor
de las obras o en su defecto, la empresa adjudicataria de las obras, en cuyo caso deberá aportar el contrato
firmado con el promotor que justifique la adjudicación del proyecto que requiere modificar el trazado de las
instalaciones telefónicas. Telefónica de España no gestionará ninguna petición que provenga de otro solicitante.

Si para la correcta ejecución de las obras fuera necesario modificar el trazado de las instalaciones telefónicas, se
deberá realizar con carácter previo al inicio de las obras y preferiblemente en la fase de redacción del proyecto,
la correspondiente solicitud de modificación del trazado de instalaciones telefónicas enviando correo electrónico
a variaciones_y_asesoramientos@telefonica.com adjuntando la siguiente documentación:

• Solicitud por escrito debidamente cumplimentada y firmada por el promotor de la obra

• Planos del proyecto en los que se refleje la solución propuesta para modificar el trazado de las
instalaciones telefónicas propiedad de Telefónica de España

• Número de solicitud proporcionado por la plataforma que facilita la información y cartografía digital de
los servicios afectados.

Las obras necesarias para modificar el trazado de las instalaciones telefónicas deberán consensuarse con
Telefónica de España realizando la interlocución a través del mencionado correo electrónico y se tomará como
punto de partida la solución propuesta por el promotor o empresa contratista adjudicataria.

AVISO SOBRE CONFIDENCIALIDAD: La información contenida en este documento tiene carácter confidencial y es propiedad
de TELEFÓNICA DE ESPAÑA DE ESPAÑA, S.A.U. En consecuencia no está permitida su divulgación, comunicación a terceros o
reproducción total o parcial por cualquier medio, ya sea mecánico o electrónico, incluyendo esta prohibición la traducción, uso de
ilustraciones o planos, microfilmación, envío por redes o almacenamiento en bases de datos o ficheros en cualquier formato, sin
autorización expresa de TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. se reserva el uso de actuaciones
legales en caso de incumplimiento.



S/Referencia:

N/Referencia: 545848-14298788

Fecha: 15/12/2020

Asunto: Registro de Servicios

Apreciados señores,

Nos complace remitirles la información solicitada referente a la obra situada en:

P_(419554.511/4597952.688)
Projecte: 545848
Coordenades: 419554.511,4597952.688

CONDICIONANTES TÉCNICOS PARTICULARES DE LA INFRAESTRUCTURA
DE TELEFÓNICA DE ESPAÑA

La información aportada es confidencial y de uso exclusivo para el que se solicita, siendo responsabilidad del
solicitante el uso indebido de la misma.

El envío de esta información no supone la autorización ni conformidad por parte de Telefónica de España al
proyecto de obra relacionado ni exonera a quienes lo ejecutaran de las responsabilidades en que incurran por
daños y perjuicios a nuestras instalaciones.

INFORMACIÓN SOBRE PLANOS

La situación de la infraestructura reflejada en planos tiene carácter orientativo, por lo que la localización real de
nuestras instalaciones puede diferir ya que los distintos elementos de la red están sometidos a constates
modificaciones que pueden no estar recogidas en la información gráfica suministrada.

Por este motivo, las infraestructuras subterráneas se reflejan sin coordenadas geográficas ni acotaciones de
distancia a elementos del dominio público y cualquier interpretación basada exclusivamente en distancias
escalables puede resultar errónea.

Los planos contienen únicamente información de infraestructura canalizada. No se aporta información sobre los
cables telefónicos.

Si el inicio de ejecución material de los trabajos objeto de esta solicitud es posterior a tres meses de la fecha de
obtención a través de la plataforma digital, deberá solicitar de nuevo los servicios existentes para garantizar la
actualización de la información.

Si en alguna zona se tuviera constancia de que pudieran existir redes telefónicas por la presencia de elementos



visibles de estas redes (por ejemplo: tapas de arquetas, tapas de Cámaras de Registro, salidas de cable a fachada,
etc.) incluso si dicha infraestructura no se encuentre reflejada en planos, el procedimiento adecuado para
determinar su ubicación exacta sería la realización de catas.

Adicionalmente, si fuese necesario descubrir o cruzar en algún punto la infraestructura telefónica existente, los
trabajos deberán realizarse siempre con medios exclusivamente manuales, quedando expresamente prohibido el
uso de medios mecánicos tales como retroexcavadoras o similares.

Cuando sea necesaria la señalización de los cables sobre el terreno, pueden solicitarlo a Telefónica de España
siempre con una antelación mínima de 48 horas llamando al 900 111 002 y cuando la locución solicite el número
de teléfono en avería volver a marcar 900 111 002 para que la llamada sea atendida por un agente. En esta
llamada se debe indicar explícitamente que solicitan generar un boletín de señalización.

En caso de realizarse labores de refuerzo del firme o pavimentación que afectase a los registros existentes (tapas
de arquetas) las citadas tapas deberán ser colocadas a la misma rasante final de la nueva pavimentación, y los
marcos de dichas tapas se cimentarán mediante hormigón de alta resistencia en toda su superficie de apoyo,
evitando en todo momento huecos que permitan el hundimiento o flexión de dicho marco. Por motivos de
seguridad, los citados registros deben quedar libres de cualquier obstáculo que impida su apertura por personal
autorizado.

Los elementos exteriores de la instalación telefónica que resulten afectados por las obras serán reinstalados por
el contratista adjudicatario de la obra y a sus expensas.

En todo caso se respetará la normativa vigente en lo que se refiere a cruces y paralelismos con otras instalaciones
respetando las distancias reglamentarias en relación con el prisma de hormigón, así como las protecciones a
colocar en caso de necesidad.

En el caso de paralelismo, se evitará mediante una capa separadora el contacto directo entre el hormigón de la
nueva canalización con el hormigón de la existente y en el caso de cruce, la nueva canalización deberá discurrir
por debajo de la existente.

DESCUBIERTOS DE CANALIZACIONES

Siempre que por la ejecución de los trabajos las instalaciones de Telefónica queden al descubierto, se asegurarán
las paredes de la zanja mediante entibación, y se tomarán las medidas oportunas que garanticen la
indeformabilidad y defensa contra golpes del prisma de hormigón. Si por alguna circunstancia se produjeran
daños en el mismo, será reparado antes de enterrar la canalización.

Al hacer el trazado de la zanja se pondrá especial cuidado en evitar en lo posible el encuentro con canalizaciones
de Telefónica

La reposición de la canalización descubierta deberá contemplar la instalación de una banda señalizadora en todo
el ancho/largo de la canalización, situada sobre el material granular todo uno, convenientemente compactado, y
cubierto con una placa de hormigón de al menos 30cm de espesor, previo al enlosado o pavimentado. Los tubos
y estructuras que queden al descubierto se soportarán según normativa técnica.

En caso de Averías y Emergencias relacionadas con la red de Telefónica de España, se debe llamar al 900 111
002 y cuando la locución solicite el número de teléfono en avería volver a marcar 900 111 002 para que la
llamada sea atendida por un agente.

COMUNICACIÓN DE PROYECTOS DE SERVICIOS AFECTADOS

Cuando sea necesario comunicar proyectos de Servicios Afectados a Telefónica, deberá remitir correo
electrónico a variaciones_y_asesoramientos@telefonica.com adjuntando la documentación relevante en formato
.PDF o facilitando en el propio correo electrónico el enlace desde el que descargar el referido proyecto, evitando
el envío de documentación en papel y CDs/DVDs.



SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DEL TRAZADO DE INSTALACIONES TELEFÓNICAS

Es imprescindible que el solicitante de la modificación del trazado de instalaciones telefónicas sea el promotor
de las obras o en su defecto, la empresa adjudicataria de las obras, en cuyo caso deberá aportar el contrato
firmado con el promotor que justifique la adjudicación del proyecto que requiere modificar el trazado de las
instalaciones telefónicas. Telefónica de España no gestionará ninguna petición que provenga de otro solicitante.

Si para la correcta ejecución de las obras fuera necesario modificar el trazado de las instalaciones telefónicas, se
deberá realizar con carácter previo al inicio de las obras y preferiblemente en la fase de redacción del proyecto,
la correspondiente solicitud de modificación del trazado de instalaciones telefónicas enviando correo electrónico
a variaciones_y_asesoramientos@telefonica.com adjuntando la siguiente documentación:

• Solicitud por escrito debidamente cumplimentada y firmada por el promotor de la obra

• Planos del proyecto en los que se refleje la solución propuesta para modificar el trazado de las
instalaciones telefónicas propiedad de Telefónica de España

• Número de solicitud proporcionado por la plataforma que facilita la información y cartografía digital de
los servicios afectados.

Las obras necesarias para modificar el trazado de las instalaciones telefónicas deberán consensuarse con
Telefónica de España realizando la interlocución a través del mencionado correo electrónico y se tomará como
punto de partida la solución propuesta por el promotor o empresa contratista adjudicataria.

AVISO SOBRE CONFIDENCIALIDAD: La información contenida en este documento tiene carácter confidencial y es propiedad
de TELEFÓNICA DE ESPAÑA DE ESPAÑA, S.A.U. En consecuencia no está permitida su divulgación, comunicación a terceros o
reproducción total o parcial por cualquier medio, ya sea mecánico o electrónico, incluyendo esta prohibición la traducción, uso de
ilustraciones o planos, microfilmación, envío por redes o almacenamiento en bases de datos o ficheros en cualquier formato, sin
autorización expresa de TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. se reserva el uso de actuaciones
legales en caso de incumplimiento.



S/Referencia:

N/Referencia: 545848-14298789

Fecha: 15/12/2020

Asunto: Registro de Servicios

Apreciados señores,

Nos complace remitirles la información solicitada referente a la obra situada en:

P_(419668.476/4597345.433)
Projecte: 545848
Coordenades: 419668.476,4597345.433

CONDICIONANTES TÉCNICOS PARTICULARES DE LA INFRAESTRUCTURA
DE TELEFÓNICA DE ESPAÑA

La información aportada es confidencial y de uso exclusivo para el que se solicita, siendo responsabilidad del
solicitante el uso indebido de la misma.

El envío de esta información no supone la autorización ni conformidad por parte de Telefónica de España al
proyecto de obra relacionado ni exonera a quienes lo ejecutaran de las responsabilidades en que incurran por
daños y perjuicios a nuestras instalaciones.

INFORMACIÓN SOBRE PLANOS

La situación de la infraestructura reflejada en planos tiene carácter orientativo, por lo que la localización real de
nuestras instalaciones puede diferir ya que los distintos elementos de la red están sometidos a constates
modificaciones que pueden no estar recogidas en la información gráfica suministrada.

Por este motivo, las infraestructuras subterráneas se reflejan sin coordenadas geográficas ni acotaciones de
distancia a elementos del dominio público y cualquier interpretación basada exclusivamente en distancias
escalables puede resultar errónea.

Los planos contienen únicamente información de infraestructura canalizada. No se aporta información sobre los
cables telefónicos.

Si el inicio de ejecución material de los trabajos objeto de esta solicitud es posterior a tres meses de la fecha de
obtención a través de la plataforma digital, deberá solicitar de nuevo los servicios existentes para garantizar la
actualización de la información.

Si en alguna zona se tuviera constancia de que pudieran existir redes telefónicas por la presencia de elementos



visibles de estas redes (por ejemplo: tapas de arquetas, tapas de Cámaras de Registro, salidas de cable a fachada,
etc.) incluso si dicha infraestructura no se encuentre reflejada en planos, el procedimiento adecuado para
determinar su ubicación exacta sería la realización de catas.

Adicionalmente, si fuese necesario descubrir o cruzar en algún punto la infraestructura telefónica existente, los
trabajos deberán realizarse siempre con medios exclusivamente manuales, quedando expresamente prohibido el
uso de medios mecánicos tales como retroexcavadoras o similares.

Cuando sea necesaria la señalización de los cables sobre el terreno, pueden solicitarlo a Telefónica de España
siempre con una antelación mínima de 48 horas llamando al 900 111 002 y cuando la locución solicite el número
de teléfono en avería volver a marcar 900 111 002 para que la llamada sea atendida por un agente. En esta
llamada se debe indicar explícitamente que solicitan generar un boletín de señalización.

En caso de realizarse labores de refuerzo del firme o pavimentación que afectase a los registros existentes (tapas
de arquetas) las citadas tapas deberán ser colocadas a la misma rasante final de la nueva pavimentación, y los
marcos de dichas tapas se cimentarán mediante hormigón de alta resistencia en toda su superficie de apoyo,
evitando en todo momento huecos que permitan el hundimiento o flexión de dicho marco. Por motivos de
seguridad, los citados registros deben quedar libres de cualquier obstáculo que impida su apertura por personal
autorizado.

Los elementos exteriores de la instalación telefónica que resulten afectados por las obras serán reinstalados por
el contratista adjudicatario de la obra y a sus expensas.

En todo caso se respetará la normativa vigente en lo que se refiere a cruces y paralelismos con otras instalaciones
respetando las distancias reglamentarias en relación con el prisma de hormigón, así como las protecciones a
colocar en caso de necesidad.

En el caso de paralelismo, se evitará mediante una capa separadora el contacto directo entre el hormigón de la
nueva canalización con el hormigón de la existente y en el caso de cruce, la nueva canalización deberá discurrir
por debajo de la existente.

DESCUBIERTOS DE CANALIZACIONES

Siempre que por la ejecución de los trabajos las instalaciones de Telefónica queden al descubierto, se asegurarán
las paredes de la zanja mediante entibación, y se tomarán las medidas oportunas que garanticen la
indeformabilidad y defensa contra golpes del prisma de hormigón. Si por alguna circunstancia se produjeran
daños en el mismo, será reparado antes de enterrar la canalización.

Al hacer el trazado de la zanja se pondrá especial cuidado en evitar en lo posible el encuentro con canalizaciones
de Telefónica

La reposición de la canalización descubierta deberá contemplar la instalación de una banda señalizadora en todo
el ancho/largo de la canalización, situada sobre el material granular todo uno, convenientemente compactado, y
cubierto con una placa de hormigón de al menos 30cm de espesor, previo al enlosado o pavimentado. Los tubos
y estructuras que queden al descubierto se soportarán según normativa técnica.

En caso de Averías y Emergencias relacionadas con la red de Telefónica de España, se debe llamar al 900 111
002 y cuando la locución solicite el número de teléfono en avería volver a marcar 900 111 002 para que la
llamada sea atendida por un agente.

COMUNICACIÓN DE PROYECTOS DE SERVICIOS AFECTADOS

Cuando sea necesario comunicar proyectos de Servicios Afectados a Telefónica, deberá remitir correo
electrónico a variaciones_y_asesoramientos@telefonica.com adjuntando la documentación relevante en formato
.PDF o facilitando en el propio correo electrónico el enlace desde el que descargar el referido proyecto, evitando
el envío de documentación en papel y CDs/DVDs.



SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DEL TRAZADO DE INSTALACIONES TELEFÓNICAS

Es imprescindible que el solicitante de la modificación del trazado de instalaciones telefónicas sea el promotor
de las obras o en su defecto, la empresa adjudicataria de las obras, en cuyo caso deberá aportar el contrato
firmado con el promotor que justifique la adjudicación del proyecto que requiere modificar el trazado de las
instalaciones telefónicas. Telefónica de España no gestionará ninguna petición que provenga de otro solicitante.

Si para la correcta ejecución de las obras fuera necesario modificar el trazado de las instalaciones telefónicas, se
deberá realizar con carácter previo al inicio de las obras y preferiblemente en la fase de redacción del proyecto,
la correspondiente solicitud de modificación del trazado de instalaciones telefónicas enviando correo electrónico
a variaciones_y_asesoramientos@telefonica.com adjuntando la siguiente documentación:

• Solicitud por escrito debidamente cumplimentada y firmada por el promotor de la obra

• Planos del proyecto en los que se refleje la solución propuesta para modificar el trazado de las
instalaciones telefónicas propiedad de Telefónica de España

• Número de solicitud proporcionado por la plataforma que facilita la información y cartografía digital de
los servicios afectados.

Las obras necesarias para modificar el trazado de las instalaciones telefónicas deberán consensuarse con
Telefónica de España realizando la interlocución a través del mencionado correo electrónico y se tomará como
punto de partida la solución propuesta por el promotor o empresa contratista adjudicataria.

AVISO SOBRE CONFIDENCIALIDAD: La información contenida en este documento tiene carácter confidencial y es propiedad
de TELEFÓNICA DE ESPAÑA DE ESPAÑA, S.A.U. En consecuencia no está permitida su divulgación, comunicación a terceros o
reproducción total o parcial por cualquier medio, ya sea mecánico o electrónico, incluyendo esta prohibición la traducción, uso de
ilustraciones o planos, microfilmación, envío por redes o almacenamiento en bases de datos o ficheros en cualquier formato, sin
autorización expresa de TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. se reserva el uso de actuaciones
legales en caso de incumplimiento.



S/Referencia:

N/Referencia: 545848-14298790

Fecha: 15/12/2020

Asunto: Registro de Servicios

Apreciados señores,

Nos complace remitirles la información solicitada referente a la obra situada en:

P_(422366.342/4599473.780)
Projecte: 545848
Coordenades: 422366.342,4599473.78

CONDICIONANTES TÉCNICOS PARTICULARES DE LA INFRAESTRUCTURA
DE TELEFÓNICA DE ESPAÑA

La información aportada es confidencial y de uso exclusivo para el que se solicita, siendo responsabilidad del
solicitante el uso indebido de la misma.

El envío de esta información no supone la autorización ni conformidad por parte de Telefónica de España al
proyecto de obra relacionado ni exonera a quienes lo ejecutaran de las responsabilidades en que incurran por
daños y perjuicios a nuestras instalaciones.

INFORMACIÓN SOBRE PLANOS

La situación de la infraestructura reflejada en planos tiene carácter orientativo, por lo que la localización real de
nuestras instalaciones puede diferir ya que los distintos elementos de la red están sometidos a constates
modificaciones que pueden no estar recogidas en la información gráfica suministrada.

Por este motivo, las infraestructuras subterráneas se reflejan sin coordenadas geográficas ni acotaciones de
distancia a elementos del dominio público y cualquier interpretación basada exclusivamente en distancias
escalables puede resultar errónea.

Los planos contienen únicamente información de infraestructura canalizada. No se aporta información sobre los
cables telefónicos.

Si el inicio de ejecución material de los trabajos objeto de esta solicitud es posterior a tres meses de la fecha de
obtención a través de la plataforma digital, deberá solicitar de nuevo los servicios existentes para garantizar la
actualización de la información.

Si en alguna zona se tuviera constancia de que pudieran existir redes telefónicas por la presencia de elementos



visibles de estas redes (por ejemplo: tapas de arquetas, tapas de Cámaras de Registro, salidas de cable a fachada,
etc.) incluso si dicha infraestructura no se encuentre reflejada en planos, el procedimiento adecuado para
determinar su ubicación exacta sería la realización de catas.

Adicionalmente, si fuese necesario descubrir o cruzar en algún punto la infraestructura telefónica existente, los
trabajos deberán realizarse siempre con medios exclusivamente manuales, quedando expresamente prohibido el
uso de medios mecánicos tales como retroexcavadoras o similares.

Cuando sea necesaria la señalización de los cables sobre el terreno, pueden solicitarlo a Telefónica de España
siempre con una antelación mínima de 48 horas llamando al 900 111 002 y cuando la locución solicite el número
de teléfono en avería volver a marcar 900 111 002 para que la llamada sea atendida por un agente. En esta
llamada se debe indicar explícitamente que solicitan generar un boletín de señalización.

En caso de realizarse labores de refuerzo del firme o pavimentación que afectase a los registros existentes (tapas
de arquetas) las citadas tapas deberán ser colocadas a la misma rasante final de la nueva pavimentación, y los
marcos de dichas tapas se cimentarán mediante hormigón de alta resistencia en toda su superficie de apoyo,
evitando en todo momento huecos que permitan el hundimiento o flexión de dicho marco. Por motivos de
seguridad, los citados registros deben quedar libres de cualquier obstáculo que impida su apertura por personal
autorizado.

Los elementos exteriores de la instalación telefónica que resulten afectados por las obras serán reinstalados por
el contratista adjudicatario de la obra y a sus expensas.

En todo caso se respetará la normativa vigente en lo que se refiere a cruces y paralelismos con otras instalaciones
respetando las distancias reglamentarias en relación con el prisma de hormigón, así como las protecciones a
colocar en caso de necesidad.

En el caso de paralelismo, se evitará mediante una capa separadora el contacto directo entre el hormigón de la
nueva canalización con el hormigón de la existente y en el caso de cruce, la nueva canalización deberá discurrir
por debajo de la existente.

DESCUBIERTOS DE CANALIZACIONES

Siempre que por la ejecución de los trabajos las instalaciones de Telefónica queden al descubierto, se asegurarán
las paredes de la zanja mediante entibación, y se tomarán las medidas oportunas que garanticen la
indeformabilidad y defensa contra golpes del prisma de hormigón. Si por alguna circunstancia se produjeran
daños en el mismo, será reparado antes de enterrar la canalización.

Al hacer el trazado de la zanja se pondrá especial cuidado en evitar en lo posible el encuentro con canalizaciones
de Telefónica

La reposición de la canalización descubierta deberá contemplar la instalación de una banda señalizadora en todo
el ancho/largo de la canalización, situada sobre el material granular todo uno, convenientemente compactado, y
cubierto con una placa de hormigón de al menos 30cm de espesor, previo al enlosado o pavimentado. Los tubos
y estructuras que queden al descubierto se soportarán según normativa técnica.

En caso de Averías y Emergencias relacionadas con la red de Telefónica de España, se debe llamar al 900 111
002 y cuando la locución solicite el número de teléfono en avería volver a marcar 900 111 002 para que la
llamada sea atendida por un agente.

COMUNICACIÓN DE PROYECTOS DE SERVICIOS AFECTADOS

Cuando sea necesario comunicar proyectos de Servicios Afectados a Telefónica, deberá remitir correo
electrónico a variaciones_y_asesoramientos@telefonica.com adjuntando la documentación relevante en formato
.PDF o facilitando en el propio correo electrónico el enlace desde el que descargar el referido proyecto, evitando
el envío de documentación en papel y CDs/DVDs.



SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DEL TRAZADO DE INSTALACIONES TELEFÓNICAS

Es imprescindible que el solicitante de la modificación del trazado de instalaciones telefónicas sea el promotor
de las obras o en su defecto, la empresa adjudicataria de las obras, en cuyo caso deberá aportar el contrato
firmado con el promotor que justifique la adjudicación del proyecto que requiere modificar el trazado de las
instalaciones telefónicas. Telefónica de España no gestionará ninguna petición que provenga de otro solicitante.

Si para la correcta ejecución de las obras fuera necesario modificar el trazado de las instalaciones telefónicas, se
deberá realizar con carácter previo al inicio de las obras y preferiblemente en la fase de redacción del proyecto,
la correspondiente solicitud de modificación del trazado de instalaciones telefónicas enviando correo electrónico
a variaciones_y_asesoramientos@telefonica.com adjuntando la siguiente documentación:

• Solicitud por escrito debidamente cumplimentada y firmada por el promotor de la obra

• Planos del proyecto en los que se refleje la solución propuesta para modificar el trazado de las
instalaciones telefónicas propiedad de Telefónica de España

• Número de solicitud proporcionado por la plataforma que facilita la información y cartografía digital de
los servicios afectados.

Las obras necesarias para modificar el trazado de las instalaciones telefónicas deberán consensuarse con
Telefónica de España realizando la interlocución a través del mencionado correo electrónico y se tomará como
punto de partida la solución propuesta por el promotor o empresa contratista adjudicataria.

AVISO SOBRE CONFIDENCIALIDAD: La información contenida en este documento tiene carácter confidencial y es propiedad
de TELEFÓNICA DE ESPAÑA DE ESPAÑA, S.A.U. En consecuencia no está permitida su divulgación, comunicación a terceros o
reproducción total o parcial por cualquier medio, ya sea mecánico o electrónico, incluyendo esta prohibición la traducción, uso de
ilustraciones o planos, microfilmación, envío por redes o almacenamiento en bases de datos o ficheros en cualquier formato, sin
autorización expresa de TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. se reserva el uso de actuaciones
legales en caso de incumplimiento.



S/Referencia:

N/Referencia: 545848-14298791

Fecha: 15/12/2020

Asunto: Registro de Servicios

Apreciados señores,

Nos complace remitirles la información solicitada referente a la obra situada en:

P_(422433.933/4599587.138)
Projecte: 545848
Coordenades: 422433.933,4599587.138

CONDICIONANTES TÉCNICOS PARTICULARES DE LA INFRAESTRUCTURA
DE TELEFÓNICA DE ESPAÑA

La información aportada es confidencial y de uso exclusivo para el que se solicita, siendo responsabilidad del
solicitante el uso indebido de la misma.

El envío de esta información no supone la autorización ni conformidad por parte de Telefónica de España al
proyecto de obra relacionado ni exonera a quienes lo ejecutaran de las responsabilidades en que incurran por
daños y perjuicios a nuestras instalaciones.

INFORMACIÓN SOBRE PLANOS

La situación de la infraestructura reflejada en planos tiene carácter orientativo, por lo que la localización real de
nuestras instalaciones puede diferir ya que los distintos elementos de la red están sometidos a constates
modificaciones que pueden no estar recogidas en la información gráfica suministrada.

Por este motivo, las infraestructuras subterráneas se reflejan sin coordenadas geográficas ni acotaciones de
distancia a elementos del dominio público y cualquier interpretación basada exclusivamente en distancias
escalables puede resultar errónea.

Los planos contienen únicamente información de infraestructura canalizada. No se aporta información sobre los
cables telefónicos.

Si el inicio de ejecución material de los trabajos objeto de esta solicitud es posterior a tres meses de la fecha de
obtención a través de la plataforma digital, deberá solicitar de nuevo los servicios existentes para garantizar la
actualización de la información.

Si en alguna zona se tuviera constancia de que pudieran existir redes telefónicas por la presencia de elementos



visibles de estas redes (por ejemplo: tapas de arquetas, tapas de Cámaras de Registro, salidas de cable a fachada,
etc.) incluso si dicha infraestructura no se encuentre reflejada en planos, el procedimiento adecuado para
determinar su ubicación exacta sería la realización de catas.

Adicionalmente, si fuese necesario descubrir o cruzar en algún punto la infraestructura telefónica existente, los
trabajos deberán realizarse siempre con medios exclusivamente manuales, quedando expresamente prohibido el
uso de medios mecánicos tales como retroexcavadoras o similares.

Cuando sea necesaria la señalización de los cables sobre el terreno, pueden solicitarlo a Telefónica de España
siempre con una antelación mínima de 48 horas llamando al 900 111 002 y cuando la locución solicite el número
de teléfono en avería volver a marcar 900 111 002 para que la llamada sea atendida por un agente. En esta
llamada se debe indicar explícitamente que solicitan generar un boletín de señalización.

En caso de realizarse labores de refuerzo del firme o pavimentación que afectase a los registros existentes (tapas
de arquetas) las citadas tapas deberán ser colocadas a la misma rasante final de la nueva pavimentación, y los
marcos de dichas tapas se cimentarán mediante hormigón de alta resistencia en toda su superficie de apoyo,
evitando en todo momento huecos que permitan el hundimiento o flexión de dicho marco. Por motivos de
seguridad, los citados registros deben quedar libres de cualquier obstáculo que impida su apertura por personal
autorizado.

Los elementos exteriores de la instalación telefónica que resulten afectados por las obras serán reinstalados por
el contratista adjudicatario de la obra y a sus expensas.

En todo caso se respetará la normativa vigente en lo que se refiere a cruces y paralelismos con otras instalaciones
respetando las distancias reglamentarias en relación con el prisma de hormigón, así como las protecciones a
colocar en caso de necesidad.

En el caso de paralelismo, se evitará mediante una capa separadora el contacto directo entre el hormigón de la
nueva canalización con el hormigón de la existente y en el caso de cruce, la nueva canalización deberá discurrir
por debajo de la existente.

DESCUBIERTOS DE CANALIZACIONES

Siempre que por la ejecución de los trabajos las instalaciones de Telefónica queden al descubierto, se asegurarán
las paredes de la zanja mediante entibación, y se tomarán las medidas oportunas que garanticen la
indeformabilidad y defensa contra golpes del prisma de hormigón. Si por alguna circunstancia se produjeran
daños en el mismo, será reparado antes de enterrar la canalización.

Al hacer el trazado de la zanja se pondrá especial cuidado en evitar en lo posible el encuentro con canalizaciones
de Telefónica

La reposición de la canalización descubierta deberá contemplar la instalación de una banda señalizadora en todo
el ancho/largo de la canalización, situada sobre el material granular todo uno, convenientemente compactado, y
cubierto con una placa de hormigón de al menos 30cm de espesor, previo al enlosado o pavimentado. Los tubos
y estructuras que queden al descubierto se soportarán según normativa técnica.

En caso de Averías y Emergencias relacionadas con la red de Telefónica de España, se debe llamar al 900 111
002 y cuando la locución solicite el número de teléfono en avería volver a marcar 900 111 002 para que la
llamada sea atendida por un agente.

COMUNICACIÓN DE PROYECTOS DE SERVICIOS AFECTADOS

Cuando sea necesario comunicar proyectos de Servicios Afectados a Telefónica, deberá remitir correo
electrónico a variaciones_y_asesoramientos@telefonica.com adjuntando la documentación relevante en formato
.PDF o facilitando en el propio correo electrónico el enlace desde el que descargar el referido proyecto, evitando
el envío de documentación en papel y CDs/DVDs.



SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DEL TRAZADO DE INSTALACIONES TELEFÓNICAS

Es imprescindible que el solicitante de la modificación del trazado de instalaciones telefónicas sea el promotor
de las obras o en su defecto, la empresa adjudicataria de las obras, en cuyo caso deberá aportar el contrato
firmado con el promotor que justifique la adjudicación del proyecto que requiere modificar el trazado de las
instalaciones telefónicas. Telefónica de España no gestionará ninguna petición que provenga de otro solicitante.

Si para la correcta ejecución de las obras fuera necesario modificar el trazado de las instalaciones telefónicas, se
deberá realizar con carácter previo al inicio de las obras y preferiblemente en la fase de redacción del proyecto,
la correspondiente solicitud de modificación del trazado de instalaciones telefónicas enviando correo electrónico
a variaciones_y_asesoramientos@telefonica.com adjuntando la siguiente documentación:

• Solicitud por escrito debidamente cumplimentada y firmada por el promotor de la obra

• Planos del proyecto en los que se refleje la solución propuesta para modificar el trazado de las
instalaciones telefónicas propiedad de Telefónica de España

• Número de solicitud proporcionado por la plataforma que facilita la información y cartografía digital de
los servicios afectados.

Las obras necesarias para modificar el trazado de las instalaciones telefónicas deberán consensuarse con
Telefónica de España realizando la interlocución a través del mencionado correo electrónico y se tomará como
punto de partida la solución propuesta por el promotor o empresa contratista adjudicataria.

AVISO SOBRE CONFIDENCIALIDAD: La información contenida en este documento tiene carácter confidencial y es propiedad
de TELEFÓNICA DE ESPAÑA DE ESPAÑA, S.A.U. En consecuencia no está permitida su divulgación, comunicación a terceros o
reproducción total o parcial por cualquier medio, ya sea mecánico o electrónico, incluyendo esta prohibición la traducción, uso de
ilustraciones o planos, microfilmación, envío por redes o almacenamiento en bases de datos o ficheros en cualquier formato, sin
autorización expresa de TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. se reserva el uso de actuaciones
legales en caso de incumplimiento.



S/Referencia:

N/Referencia: 545848-14298793

Fecha: 15/12/2020

Asunto: Registro de Servicios

Apreciados señores,

Nos complace remitirles la información solicitada referente a la obra situada en:

P_(422676.714/4598786.053)
Projecte: 545848
Coordenades: 422676.714,4598786.053

CONDICIONANTES TÉCNICOS PARTICULARES DE LA INFRAESTRUCTURA
DE TELEFÓNICA DE ESPAÑA

La información aportada es confidencial y de uso exclusivo para el que se solicita, siendo responsabilidad del
solicitante el uso indebido de la misma.

El envío de esta información no supone la autorización ni conformidad por parte de Telefónica de España al
proyecto de obra relacionado ni exonera a quienes lo ejecutaran de las responsabilidades en que incurran por
daños y perjuicios a nuestras instalaciones.

INFORMACIÓN SOBRE PLANOS

La situación de la infraestructura reflejada en planos tiene carácter orientativo, por lo que la localización real de
nuestras instalaciones puede diferir ya que los distintos elementos de la red están sometidos a constates
modificaciones que pueden no estar recogidas en la información gráfica suministrada.

Por este motivo, las infraestructuras subterráneas se reflejan sin coordenadas geográficas ni acotaciones de
distancia a elementos del dominio público y cualquier interpretación basada exclusivamente en distancias
escalables puede resultar errónea.

Los planos contienen únicamente información de infraestructura canalizada. No se aporta información sobre los
cables telefónicos.

Si el inicio de ejecución material de los trabajos objeto de esta solicitud es posterior a tres meses de la fecha de
obtención a través de la plataforma digital, deberá solicitar de nuevo los servicios existentes para garantizar la
actualización de la información.

Si en alguna zona se tuviera constancia de que pudieran existir redes telefónicas por la presencia de elementos



visibles de estas redes (por ejemplo: tapas de arquetas, tapas de Cámaras de Registro, salidas de cable a fachada,
etc.) incluso si dicha infraestructura no se encuentre reflejada en planos, el procedimiento adecuado para
determinar su ubicación exacta sería la realización de catas.

Adicionalmente, si fuese necesario descubrir o cruzar en algún punto la infraestructura telefónica existente, los
trabajos deberán realizarse siempre con medios exclusivamente manuales, quedando expresamente prohibido el
uso de medios mecánicos tales como retroexcavadoras o similares.

Cuando sea necesaria la señalización de los cables sobre el terreno, pueden solicitarlo a Telefónica de España
siempre con una antelación mínima de 48 horas llamando al 900 111 002 y cuando la locución solicite el número
de teléfono en avería volver a marcar 900 111 002 para que la llamada sea atendida por un agente. En esta
llamada se debe indicar explícitamente que solicitan generar un boletín de señalización.

En caso de realizarse labores de refuerzo del firme o pavimentación que afectase a los registros existentes (tapas
de arquetas) las citadas tapas deberán ser colocadas a la misma rasante final de la nueva pavimentación, y los
marcos de dichas tapas se cimentarán mediante hormigón de alta resistencia en toda su superficie de apoyo,
evitando en todo momento huecos que permitan el hundimiento o flexión de dicho marco. Por motivos de
seguridad, los citados registros deben quedar libres de cualquier obstáculo que impida su apertura por personal
autorizado.

Los elementos exteriores de la instalación telefónica que resulten afectados por las obras serán reinstalados por
el contratista adjudicatario de la obra y a sus expensas.

En todo caso se respetará la normativa vigente en lo que se refiere a cruces y paralelismos con otras instalaciones
respetando las distancias reglamentarias en relación con el prisma de hormigón, así como las protecciones a
colocar en caso de necesidad.

En el caso de paralelismo, se evitará mediante una capa separadora el contacto directo entre el hormigón de la
nueva canalización con el hormigón de la existente y en el caso de cruce, la nueva canalización deberá discurrir
por debajo de la existente.

DESCUBIERTOS DE CANALIZACIONES

Siempre que por la ejecución de los trabajos las instalaciones de Telefónica queden al descubierto, se asegurarán
las paredes de la zanja mediante entibación, y se tomarán las medidas oportunas que garanticen la
indeformabilidad y defensa contra golpes del prisma de hormigón. Si por alguna circunstancia se produjeran
daños en el mismo, será reparado antes de enterrar la canalización.

Al hacer el trazado de la zanja se pondrá especial cuidado en evitar en lo posible el encuentro con canalizaciones
de Telefónica

La reposición de la canalización descubierta deberá contemplar la instalación de una banda señalizadora en todo
el ancho/largo de la canalización, situada sobre el material granular todo uno, convenientemente compactado, y
cubierto con una placa de hormigón de al menos 30cm de espesor, previo al enlosado o pavimentado. Los tubos
y estructuras que queden al descubierto se soportarán según normativa técnica.

En caso de Averías y Emergencias relacionadas con la red de Telefónica de España, se debe llamar al 900 111
002 y cuando la locución solicite el número de teléfono en avería volver a marcar 900 111 002 para que la
llamada sea atendida por un agente.

COMUNICACIÓN DE PROYECTOS DE SERVICIOS AFECTADOS

Cuando sea necesario comunicar proyectos de Servicios Afectados a Telefónica, deberá remitir correo
electrónico a variaciones_y_asesoramientos@telefonica.com adjuntando la documentación relevante en formato
.PDF o facilitando en el propio correo electrónico el enlace desde el que descargar el referido proyecto, evitando
el envío de documentación en papel y CDs/DVDs.



SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DEL TRAZADO DE INSTALACIONES TELEFÓNICAS

Es imprescindible que el solicitante de la modificación del trazado de instalaciones telefónicas sea el promotor
de las obras o en su defecto, la empresa adjudicataria de las obras, en cuyo caso deberá aportar el contrato
firmado con el promotor que justifique la adjudicación del proyecto que requiere modificar el trazado de las
instalaciones telefónicas. Telefónica de España no gestionará ninguna petición que provenga de otro solicitante.

Si para la correcta ejecución de las obras fuera necesario modificar el trazado de las instalaciones telefónicas, se
deberá realizar con carácter previo al inicio de las obras y preferiblemente en la fase de redacción del proyecto,
la correspondiente solicitud de modificación del trazado de instalaciones telefónicas enviando correo electrónico
a variaciones_y_asesoramientos@telefonica.com adjuntando la siguiente documentación:

• Solicitud por escrito debidamente cumplimentada y firmada por el promotor de la obra

• Planos del proyecto en los que se refleje la solución propuesta para modificar el trazado de las
instalaciones telefónicas propiedad de Telefónica de España

• Número de solicitud proporcionado por la plataforma que facilita la información y cartografía digital de
los servicios afectados.

Las obras necesarias para modificar el trazado de las instalaciones telefónicas deberán consensuarse con
Telefónica de España realizando la interlocución a través del mencionado correo electrónico y se tomará como
punto de partida la solución propuesta por el promotor o empresa contratista adjudicataria.

AVISO SOBRE CONFIDENCIALIDAD: La información contenida en este documento tiene carácter confidencial y es propiedad
de TELEFÓNICA DE ESPAÑA DE ESPAÑA, S.A.U. En consecuencia no está permitida su divulgación, comunicación a terceros o
reproducción total o parcial por cualquier medio, ya sea mecánico o electrónico, incluyendo esta prohibición la traducción, uso de
ilustraciones o planos, microfilmación, envío por redes o almacenamiento en bases de datos o ficheros en cualquier formato, sin
autorización expresa de TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. se reserva el uso de actuaciones
legales en caso de incumplimiento.



S/Referencia:

N/Referencia: 545848-14298794

Fecha: 15/12/2020

Asunto: Registro de Servicios

Apreciados señores,

Nos complace remitirles la información solicitada referente a la obra situada en:

P_(422790.072/4598935.177)
Projecte: 545848
Coordenades: 422790.072,4598935.177

CONDICIONANTES TÉCNICOS PARTICULARES DE LA INFRAESTRUCTURA
DE TELEFÓNICA DE ESPAÑA

La información aportada es confidencial y de uso exclusivo para el que se solicita, siendo responsabilidad del
solicitante el uso indebido de la misma.

El envío de esta información no supone la autorización ni conformidad por parte de Telefónica de España al
proyecto de obra relacionado ni exonera a quienes lo ejecutaran de las responsabilidades en que incurran por
daños y perjuicios a nuestras instalaciones.

INFORMACIÓN SOBRE PLANOS

La situación de la infraestructura reflejada en planos tiene carácter orientativo, por lo que la localización real de
nuestras instalaciones puede diferir ya que los distintos elementos de la red están sometidos a constates
modificaciones que pueden no estar recogidas en la información gráfica suministrada.

Por este motivo, las infraestructuras subterráneas se reflejan sin coordenadas geográficas ni acotaciones de
distancia a elementos del dominio público y cualquier interpretación basada exclusivamente en distancias
escalables puede resultar errónea.

Los planos contienen únicamente información de infraestructura canalizada. No se aporta información sobre los
cables telefónicos.

Si el inicio de ejecución material de los trabajos objeto de esta solicitud es posterior a tres meses de la fecha de
obtención a través de la plataforma digital, deberá solicitar de nuevo los servicios existentes para garantizar la
actualización de la información.

Si en alguna zona se tuviera constancia de que pudieran existir redes telefónicas por la presencia de elementos



visibles de estas redes (por ejemplo: tapas de arquetas, tapas de Cámaras de Registro, salidas de cable a fachada,
etc.) incluso si dicha infraestructura no se encuentre reflejada en planos, el procedimiento adecuado para
determinar su ubicación exacta sería la realización de catas.

Adicionalmente, si fuese necesario descubrir o cruzar en algún punto la infraestructura telefónica existente, los
trabajos deberán realizarse siempre con medios exclusivamente manuales, quedando expresamente prohibido el
uso de medios mecánicos tales como retroexcavadoras o similares.

Cuando sea necesaria la señalización de los cables sobre el terreno, pueden solicitarlo a Telefónica de España
siempre con una antelación mínima de 48 horas llamando al 900 111 002 y cuando la locución solicite el número
de teléfono en avería volver a marcar 900 111 002 para que la llamada sea atendida por un agente. En esta
llamada se debe indicar explícitamente que solicitan generar un boletín de señalización.

En caso de realizarse labores de refuerzo del firme o pavimentación que afectase a los registros existentes (tapas
de arquetas) las citadas tapas deberán ser colocadas a la misma rasante final de la nueva pavimentación, y los
marcos de dichas tapas se cimentarán mediante hormigón de alta resistencia en toda su superficie de apoyo,
evitando en todo momento huecos que permitan el hundimiento o flexión de dicho marco. Por motivos de
seguridad, los citados registros deben quedar libres de cualquier obstáculo que impida su apertura por personal
autorizado.

Los elementos exteriores de la instalación telefónica que resulten afectados por las obras serán reinstalados por
el contratista adjudicatario de la obra y a sus expensas.

En todo caso se respetará la normativa vigente en lo que se refiere a cruces y paralelismos con otras instalaciones
respetando las distancias reglamentarias en relación con el prisma de hormigón, así como las protecciones a
colocar en caso de necesidad.

En el caso de paralelismo, se evitará mediante una capa separadora el contacto directo entre el hormigón de la
nueva canalización con el hormigón de la existente y en el caso de cruce, la nueva canalización deberá discurrir
por debajo de la existente.

DESCUBIERTOS DE CANALIZACIONES

Siempre que por la ejecución de los trabajos las instalaciones de Telefónica queden al descubierto, se asegurarán
las paredes de la zanja mediante entibación, y se tomarán las medidas oportunas que garanticen la
indeformabilidad y defensa contra golpes del prisma de hormigón. Si por alguna circunstancia se produjeran
daños en el mismo, será reparado antes de enterrar la canalización.

Al hacer el trazado de la zanja se pondrá especial cuidado en evitar en lo posible el encuentro con canalizaciones
de Telefónica

La reposición de la canalización descubierta deberá contemplar la instalación de una banda señalizadora en todo
el ancho/largo de la canalización, situada sobre el material granular todo uno, convenientemente compactado, y
cubierto con una placa de hormigón de al menos 30cm de espesor, previo al enlosado o pavimentado. Los tubos
y estructuras que queden al descubierto se soportarán según normativa técnica.

En caso de Averías y Emergencias relacionadas con la red de Telefónica de España, se debe llamar al 900 111
002 y cuando la locución solicite el número de teléfono en avería volver a marcar 900 111 002 para que la
llamada sea atendida por un agente.

COMUNICACIÓN DE PROYECTOS DE SERVICIOS AFECTADOS

Cuando sea necesario comunicar proyectos de Servicios Afectados a Telefónica, deberá remitir correo
electrónico a variaciones_y_asesoramientos@telefonica.com adjuntando la documentación relevante en formato
.PDF o facilitando en el propio correo electrónico el enlace desde el que descargar el referido proyecto, evitando
el envío de documentación en papel y CDs/DVDs.



SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DEL TRAZADO DE INSTALACIONES TELEFÓNICAS

Es imprescindible que el solicitante de la modificación del trazado de instalaciones telefónicas sea el promotor
de las obras o en su defecto, la empresa adjudicataria de las obras, en cuyo caso deberá aportar el contrato
firmado con el promotor que justifique la adjudicación del proyecto que requiere modificar el trazado de las
instalaciones telefónicas. Telefónica de España no gestionará ninguna petición que provenga de otro solicitante.

Si para la correcta ejecución de las obras fuera necesario modificar el trazado de las instalaciones telefónicas, se
deberá realizar con carácter previo al inicio de las obras y preferiblemente en la fase de redacción del proyecto,
la correspondiente solicitud de modificación del trazado de instalaciones telefónicas enviando correo electrónico
a variaciones_y_asesoramientos@telefonica.com adjuntando la siguiente documentación:

• Solicitud por escrito debidamente cumplimentada y firmada por el promotor de la obra

• Planos del proyecto en los que se refleje la solución propuesta para modificar el trazado de las
instalaciones telefónicas propiedad de Telefónica de España

• Número de solicitud proporcionado por la plataforma que facilita la información y cartografía digital de
los servicios afectados.

Las obras necesarias para modificar el trazado de las instalaciones telefónicas deberán consensuarse con
Telefónica de España realizando la interlocución a través del mencionado correo electrónico y se tomará como
punto de partida la solución propuesta por el promotor o empresa contratista adjudicataria.

AVISO SOBRE CONFIDENCIALIDAD: La información contenida en este documento tiene carácter confidencial y es propiedad
de TELEFÓNICA DE ESPAÑA DE ESPAÑA, S.A.U. En consecuencia no está permitida su divulgación, comunicación a terceros o
reproducción total o parcial por cualquier medio, ya sea mecánico o electrónico, incluyendo esta prohibición la traducción, uso de
ilustraciones o planos, microfilmación, envío por redes o almacenamiento en bases de datos o ficheros en cualquier formato, sin
autorización expresa de TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. se reserva el uso de actuaciones
legales en caso de incumplimiento.



S/Referencia:

N/Referencia: 545848-14298795

Fecha: 15/12/2020

Asunto: Registro de Servicios

Apreciados señores,

Nos complace remitirles la información solicitada referente a la obra situada en:

P_(422980.720/4598649.053)
Projecte: 545848
Coordenades: 422980.72,4598649.053

CONDICIONANTES TÉCNICOS PARTICULARES DE LA INFRAESTRUCTURA
DE TELEFÓNICA DE ESPAÑA

La información aportada es confidencial y de uso exclusivo para el que se solicita, siendo responsabilidad del
solicitante el uso indebido de la misma.

El envío de esta información no supone la autorización ni conformidad por parte de Telefónica de España al
proyecto de obra relacionado ni exonera a quienes lo ejecutaran de las responsabilidades en que incurran por
daños y perjuicios a nuestras instalaciones.

INFORMACIÓN SOBRE PLANOS

La situación de la infraestructura reflejada en planos tiene carácter orientativo, por lo que la localización real de
nuestras instalaciones puede diferir ya que los distintos elementos de la red están sometidos a constates
modificaciones que pueden no estar recogidas en la información gráfica suministrada.

Por este motivo, las infraestructuras subterráneas se reflejan sin coordenadas geográficas ni acotaciones de
distancia a elementos del dominio público y cualquier interpretación basada exclusivamente en distancias
escalables puede resultar errónea.

Los planos contienen únicamente información de infraestructura canalizada. No se aporta información sobre los
cables telefónicos.

Si el inicio de ejecución material de los trabajos objeto de esta solicitud es posterior a tres meses de la fecha de
obtención a través de la plataforma digital, deberá solicitar de nuevo los servicios existentes para garantizar la
actualización de la información.

Si en alguna zona se tuviera constancia de que pudieran existir redes telefónicas por la presencia de elementos



visibles de estas redes (por ejemplo: tapas de arquetas, tapas de Cámaras de Registro, salidas de cable a fachada,
etc.) incluso si dicha infraestructura no se encuentre reflejada en planos, el procedimiento adecuado para
determinar su ubicación exacta sería la realización de catas.

Adicionalmente, si fuese necesario descubrir o cruzar en algún punto la infraestructura telefónica existente, los
trabajos deberán realizarse siempre con medios exclusivamente manuales, quedando expresamente prohibido el
uso de medios mecánicos tales como retroexcavadoras o similares.

Cuando sea necesaria la señalización de los cables sobre el terreno, pueden solicitarlo a Telefónica de España
siempre con una antelación mínima de 48 horas llamando al 900 111 002 y cuando la locución solicite el número
de teléfono en avería volver a marcar 900 111 002 para que la llamada sea atendida por un agente. En esta
llamada se debe indicar explícitamente que solicitan generar un boletín de señalización.

En caso de realizarse labores de refuerzo del firme o pavimentación que afectase a los registros existentes (tapas
de arquetas) las citadas tapas deberán ser colocadas a la misma rasante final de la nueva pavimentación, y los
marcos de dichas tapas se cimentarán mediante hormigón de alta resistencia en toda su superficie de apoyo,
evitando en todo momento huecos que permitan el hundimiento o flexión de dicho marco. Por motivos de
seguridad, los citados registros deben quedar libres de cualquier obstáculo que impida su apertura por personal
autorizado.

Los elementos exteriores de la instalación telefónica que resulten afectados por las obras serán reinstalados por
el contratista adjudicatario de la obra y a sus expensas.

En todo caso se respetará la normativa vigente en lo que se refiere a cruces y paralelismos con otras instalaciones
respetando las distancias reglamentarias en relación con el prisma de hormigón, así como las protecciones a
colocar en caso de necesidad.

En el caso de paralelismo, se evitará mediante una capa separadora el contacto directo entre el hormigón de la
nueva canalización con el hormigón de la existente y en el caso de cruce, la nueva canalización deberá discurrir
por debajo de la existente.

DESCUBIERTOS DE CANALIZACIONES

Siempre que por la ejecución de los trabajos las instalaciones de Telefónica queden al descubierto, se asegurarán
las paredes de la zanja mediante entibación, y se tomarán las medidas oportunas que garanticen la
indeformabilidad y defensa contra golpes del prisma de hormigón. Si por alguna circunstancia se produjeran
daños en el mismo, será reparado antes de enterrar la canalización.

Al hacer el trazado de la zanja se pondrá especial cuidado en evitar en lo posible el encuentro con canalizaciones
de Telefónica

La reposición de la canalización descubierta deberá contemplar la instalación de una banda señalizadora en todo
el ancho/largo de la canalización, situada sobre el material granular todo uno, convenientemente compactado, y
cubierto con una placa de hormigón de al menos 30cm de espesor, previo al enlosado o pavimentado. Los tubos
y estructuras que queden al descubierto se soportarán según normativa técnica.

En caso de Averías y Emergencias relacionadas con la red de Telefónica de España, se debe llamar al 900 111
002 y cuando la locución solicite el número de teléfono en avería volver a marcar 900 111 002 para que la
llamada sea atendida por un agente.

COMUNICACIÓN DE PROYECTOS DE SERVICIOS AFECTADOS

Cuando sea necesario comunicar proyectos de Servicios Afectados a Telefónica, deberá remitir correo
electrónico a variaciones_y_asesoramientos@telefonica.com adjuntando la documentación relevante en formato
.PDF o facilitando en el propio correo electrónico el enlace desde el que descargar el referido proyecto, evitando
el envío de documentación en papel y CDs/DVDs.



SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DEL TRAZADO DE INSTALACIONES TELEFÓNICAS

Es imprescindible que el solicitante de la modificación del trazado de instalaciones telefónicas sea el promotor
de las obras o en su defecto, la empresa adjudicataria de las obras, en cuyo caso deberá aportar el contrato
firmado con el promotor que justifique la adjudicación del proyecto que requiere modificar el trazado de las
instalaciones telefónicas. Telefónica de España no gestionará ninguna petición que provenga de otro solicitante.

Si para la correcta ejecución de las obras fuera necesario modificar el trazado de las instalaciones telefónicas, se
deberá realizar con carácter previo al inicio de las obras y preferiblemente en la fase de redacción del proyecto,
la correspondiente solicitud de modificación del trazado de instalaciones telefónicas enviando correo electrónico
a variaciones_y_asesoramientos@telefonica.com adjuntando la siguiente documentación:

• Solicitud por escrito debidamente cumplimentada y firmada por el promotor de la obra

• Planos del proyecto en los que se refleje la solución propuesta para modificar el trazado de las
instalaciones telefónicas propiedad de Telefónica de España

• Número de solicitud proporcionado por la plataforma que facilita la información y cartografía digital de
los servicios afectados.

Las obras necesarias para modificar el trazado de las instalaciones telefónicas deberán consensuarse con
Telefónica de España realizando la interlocución a través del mencionado correo electrónico y se tomará como
punto de partida la solución propuesta por el promotor o empresa contratista adjudicataria.

AVISO SOBRE CONFIDENCIALIDAD: La información contenida en este documento tiene carácter confidencial y es propiedad
de TELEFÓNICA DE ESPAÑA DE ESPAÑA, S.A.U. En consecuencia no está permitida su divulgación, comunicación a terceros o
reproducción total o parcial por cualquier medio, ya sea mecánico o electrónico, incluyendo esta prohibición la traducción, uso de
ilustraciones o planos, microfilmación, envío por redes o almacenamiento en bases de datos o ficheros en cualquier formato, sin
autorización expresa de TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. se reserva el uso de actuaciones
legales en caso de incumplimiento.



S/Referencia:

N/Referencia: 545848-14298796

Fecha: 15/12/2020

Asunto: Registro de Servicios

Apreciados señores,

Nos complace remitirles la información solicitada referente a la obra situada en:

P_(422991.025/4598134.697)
Projecte: 545848
Coordenades: 422991.025,4598134.697

CONDICIONANTES TÉCNICOS PARTICULARES DE LA INFRAESTRUCTURA
DE TELEFÓNICA DE ESPAÑA

La información aportada es confidencial y de uso exclusivo para el que se solicita, siendo responsabilidad del
solicitante el uso indebido de la misma.

El envío de esta información no supone la autorización ni conformidad por parte de Telefónica de España al
proyecto de obra relacionado ni exonera a quienes lo ejecutaran de las responsabilidades en que incurran por
daños y perjuicios a nuestras instalaciones.

INFORMACIÓN SOBRE PLANOS

La situación de la infraestructura reflejada en planos tiene carácter orientativo, por lo que la localización real de
nuestras instalaciones puede diferir ya que los distintos elementos de la red están sometidos a constates
modificaciones que pueden no estar recogidas en la información gráfica suministrada.

Por este motivo, las infraestructuras subterráneas se reflejan sin coordenadas geográficas ni acotaciones de
distancia a elementos del dominio público y cualquier interpretación basada exclusivamente en distancias
escalables puede resultar errónea.

Los planos contienen únicamente información de infraestructura canalizada. No se aporta información sobre los
cables telefónicos.

Si el inicio de ejecución material de los trabajos objeto de esta solicitud es posterior a tres meses de la fecha de
obtención a través de la plataforma digital, deberá solicitar de nuevo los servicios existentes para garantizar la
actualización de la información.

Si en alguna zona se tuviera constancia de que pudieran existir redes telefónicas por la presencia de elementos



visibles de estas redes (por ejemplo: tapas de arquetas, tapas de Cámaras de Registro, salidas de cable a fachada,
etc.) incluso si dicha infraestructura no se encuentre reflejada en planos, el procedimiento adecuado para
determinar su ubicación exacta sería la realización de catas.

Adicionalmente, si fuese necesario descubrir o cruzar en algún punto la infraestructura telefónica existente, los
trabajos deberán realizarse siempre con medios exclusivamente manuales, quedando expresamente prohibido el
uso de medios mecánicos tales como retroexcavadoras o similares.

Cuando sea necesaria la señalización de los cables sobre el terreno, pueden solicitarlo a Telefónica de España
siempre con una antelación mínima de 48 horas llamando al 900 111 002 y cuando la locución solicite el número
de teléfono en avería volver a marcar 900 111 002 para que la llamada sea atendida por un agente. En esta
llamada se debe indicar explícitamente que solicitan generar un boletín de señalización.

En caso de realizarse labores de refuerzo del firme o pavimentación que afectase a los registros existentes (tapas
de arquetas) las citadas tapas deberán ser colocadas a la misma rasante final de la nueva pavimentación, y los
marcos de dichas tapas se cimentarán mediante hormigón de alta resistencia en toda su superficie de apoyo,
evitando en todo momento huecos que permitan el hundimiento o flexión de dicho marco. Por motivos de
seguridad, los citados registros deben quedar libres de cualquier obstáculo que impida su apertura por personal
autorizado.

Los elementos exteriores de la instalación telefónica que resulten afectados por las obras serán reinstalados por
el contratista adjudicatario de la obra y a sus expensas.

En todo caso se respetará la normativa vigente en lo que se refiere a cruces y paralelismos con otras instalaciones
respetando las distancias reglamentarias en relación con el prisma de hormigón, así como las protecciones a
colocar en caso de necesidad.

En el caso de paralelismo, se evitará mediante una capa separadora el contacto directo entre el hormigón de la
nueva canalización con el hormigón de la existente y en el caso de cruce, la nueva canalización deberá discurrir
por debajo de la existente.

DESCUBIERTOS DE CANALIZACIONES

Siempre que por la ejecución de los trabajos las instalaciones de Telefónica queden al descubierto, se asegurarán
las paredes de la zanja mediante entibación, y se tomarán las medidas oportunas que garanticen la
indeformabilidad y defensa contra golpes del prisma de hormigón. Si por alguna circunstancia se produjeran
daños en el mismo, será reparado antes de enterrar la canalización.

Al hacer el trazado de la zanja se pondrá especial cuidado en evitar en lo posible el encuentro con canalizaciones
de Telefónica

La reposición de la canalización descubierta deberá contemplar la instalación de una banda señalizadora en todo
el ancho/largo de la canalización, situada sobre el material granular todo uno, convenientemente compactado, y
cubierto con una placa de hormigón de al menos 30cm de espesor, previo al enlosado o pavimentado. Los tubos
y estructuras que queden al descubierto se soportarán según normativa técnica.

En caso de Averías y Emergencias relacionadas con la red de Telefónica de España, se debe llamar al 900 111
002 y cuando la locución solicite el número de teléfono en avería volver a marcar 900 111 002 para que la
llamada sea atendida por un agente.

COMUNICACIÓN DE PROYECTOS DE SERVICIOS AFECTADOS

Cuando sea necesario comunicar proyectos de Servicios Afectados a Telefónica, deberá remitir correo
electrónico a variaciones_y_asesoramientos@telefonica.com adjuntando la documentación relevante en formato
.PDF o facilitando en el propio correo electrónico el enlace desde el que descargar el referido proyecto, evitando
el envío de documentación en papel y CDs/DVDs.



SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DEL TRAZADO DE INSTALACIONES TELEFÓNICAS

Es imprescindible que el solicitante de la modificación del trazado de instalaciones telefónicas sea el promotor
de las obras o en su defecto, la empresa adjudicataria de las obras, en cuyo caso deberá aportar el contrato
firmado con el promotor que justifique la adjudicación del proyecto que requiere modificar el trazado de las
instalaciones telefónicas. Telefónica de España no gestionará ninguna petición que provenga de otro solicitante.

Si para la correcta ejecución de las obras fuera necesario modificar el trazado de las instalaciones telefónicas, se
deberá realizar con carácter previo al inicio de las obras y preferiblemente en la fase de redacción del proyecto,
la correspondiente solicitud de modificación del trazado de instalaciones telefónicas enviando correo electrónico
a variaciones_y_asesoramientos@telefonica.com adjuntando la siguiente documentación:

• Solicitud por escrito debidamente cumplimentada y firmada por el promotor de la obra

• Planos del proyecto en los que se refleje la solución propuesta para modificar el trazado de las
instalaciones telefónicas propiedad de Telefónica de España

• Número de solicitud proporcionado por la plataforma que facilita la información y cartografía digital de
los servicios afectados.

Las obras necesarias para modificar el trazado de las instalaciones telefónicas deberán consensuarse con
Telefónica de España realizando la interlocución a través del mencionado correo electrónico y se tomará como
punto de partida la solución propuesta por el promotor o empresa contratista adjudicataria.

AVISO SOBRE CONFIDENCIALIDAD: La información contenida en este documento tiene carácter confidencial y es propiedad
de TELEFÓNICA DE ESPAÑA DE ESPAÑA, S.A.U. En consecuencia no está permitida su divulgación, comunicación a terceros o
reproducción total o parcial por cualquier medio, ya sea mecánico o electrónico, incluyendo esta prohibición la traducción, uso de
ilustraciones o planos, microfilmación, envío por redes o almacenamiento en bases de datos o ficheros en cualquier formato, sin
autorización expresa de TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. se reserva el uso de actuaciones
legales en caso de incumplimiento.



S/Referencia:

N/Referencia: 545848-14298802

Fecha: 15/12/2020

Asunto: Registro de Servicios

Apreciados señores,

Nos complace remitirles la información solicitada referente a la obra situada en:

P_(423750.283/4598809.391)
Projecte: 545848
Coordenades: 423750.283,4598809.391

CONDICIONANTES TÉCNICOS PARTICULARES DE LA INFRAESTRUCTURA
DE TELEFÓNICA DE ESPAÑA

La información aportada es confidencial y de uso exclusivo para el que se solicita, siendo responsabilidad del
solicitante el uso indebido de la misma.

El envío de esta información no supone la autorización ni conformidad por parte de Telefónica de España al
proyecto de obra relacionado ni exonera a quienes lo ejecutaran de las responsabilidades en que incurran por
daños y perjuicios a nuestras instalaciones.

INFORMACIÓN SOBRE PLANOS

La situación de la infraestructura reflejada en planos tiene carácter orientativo, por lo que la localización real de
nuestras instalaciones puede diferir ya que los distintos elementos de la red están sometidos a constates
modificaciones que pueden no estar recogidas en la información gráfica suministrada.

Por este motivo, las infraestructuras subterráneas se reflejan sin coordenadas geográficas ni acotaciones de
distancia a elementos del dominio público y cualquier interpretación basada exclusivamente en distancias
escalables puede resultar errónea.

Los planos contienen únicamente información de infraestructura canalizada. No se aporta información sobre los
cables telefónicos.

Si el inicio de ejecución material de los trabajos objeto de esta solicitud es posterior a tres meses de la fecha de
obtención a través de la plataforma digital, deberá solicitar de nuevo los servicios existentes para garantizar la
actualización de la información.

Si en alguna zona se tuviera constancia de que pudieran existir redes telefónicas por la presencia de elementos



visibles de estas redes (por ejemplo: tapas de arquetas, tapas de Cámaras de Registro, salidas de cable a fachada,
etc.) incluso si dicha infraestructura no se encuentre reflejada en planos, el procedimiento adecuado para
determinar su ubicación exacta sería la realización de catas.

Adicionalmente, si fuese necesario descubrir o cruzar en algún punto la infraestructura telefónica existente, los
trabajos deberán realizarse siempre con medios exclusivamente manuales, quedando expresamente prohibido el
uso de medios mecánicos tales como retroexcavadoras o similares.

Cuando sea necesaria la señalización de los cables sobre el terreno, pueden solicitarlo a Telefónica de España
siempre con una antelación mínima de 48 horas llamando al 900 111 002 y cuando la locución solicite el número
de teléfono en avería volver a marcar 900 111 002 para que la llamada sea atendida por un agente. En esta
llamada se debe indicar explícitamente que solicitan generar un boletín de señalización.

En caso de realizarse labores de refuerzo del firme o pavimentación que afectase a los registros existentes (tapas
de arquetas) las citadas tapas deberán ser colocadas a la misma rasante final de la nueva pavimentación, y los
marcos de dichas tapas se cimentarán mediante hormigón de alta resistencia en toda su superficie de apoyo,
evitando en todo momento huecos que permitan el hundimiento o flexión de dicho marco. Por motivos de
seguridad, los citados registros deben quedar libres de cualquier obstáculo que impida su apertura por personal
autorizado.

Los elementos exteriores de la instalación telefónica que resulten afectados por las obras serán reinstalados por
el contratista adjudicatario de la obra y a sus expensas.

En todo caso se respetará la normativa vigente en lo que se refiere a cruces y paralelismos con otras instalaciones
respetando las distancias reglamentarias en relación con el prisma de hormigón, así como las protecciones a
colocar en caso de necesidad.

En el caso de paralelismo, se evitará mediante una capa separadora el contacto directo entre el hormigón de la
nueva canalización con el hormigón de la existente y en el caso de cruce, la nueva canalización deberá discurrir
por debajo de la existente.

DESCUBIERTOS DE CANALIZACIONES

Siempre que por la ejecución de los trabajos las instalaciones de Telefónica queden al descubierto, se asegurarán
las paredes de la zanja mediante entibación, y se tomarán las medidas oportunas que garanticen la
indeformabilidad y defensa contra golpes del prisma de hormigón. Si por alguna circunstancia se produjeran
daños en el mismo, será reparado antes de enterrar la canalización.

Al hacer el trazado de la zanja se pondrá especial cuidado en evitar en lo posible el encuentro con canalizaciones
de Telefónica

La reposición de la canalización descubierta deberá contemplar la instalación de una banda señalizadora en todo
el ancho/largo de la canalización, situada sobre el material granular todo uno, convenientemente compactado, y
cubierto con una placa de hormigón de al menos 30cm de espesor, previo al enlosado o pavimentado. Los tubos
y estructuras que queden al descubierto se soportarán según normativa técnica.

En caso de Averías y Emergencias relacionadas con la red de Telefónica de España, se debe llamar al 900 111
002 y cuando la locución solicite el número de teléfono en avería volver a marcar 900 111 002 para que la
llamada sea atendida por un agente.

COMUNICACIÓN DE PROYECTOS DE SERVICIOS AFECTADOS

Cuando sea necesario comunicar proyectos de Servicios Afectados a Telefónica, deberá remitir correo
electrónico a variaciones_y_asesoramientos@telefonica.com adjuntando la documentación relevante en formato
.PDF o facilitando en el propio correo electrónico el enlace desde el que descargar el referido proyecto, evitando
el envío de documentación en papel y CDs/DVDs.



SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DEL TRAZADO DE INSTALACIONES TELEFÓNICAS

Es imprescindible que el solicitante de la modificación del trazado de instalaciones telefónicas sea el promotor
de las obras o en su defecto, la empresa adjudicataria de las obras, en cuyo caso deberá aportar el contrato
firmado con el promotor que justifique la adjudicación del proyecto que requiere modificar el trazado de las
instalaciones telefónicas. Telefónica de España no gestionará ninguna petición que provenga de otro solicitante.

Si para la correcta ejecución de las obras fuera necesario modificar el trazado de las instalaciones telefónicas, se
deberá realizar con carácter previo al inicio de las obras y preferiblemente en la fase de redacción del proyecto,
la correspondiente solicitud de modificación del trazado de instalaciones telefónicas enviando correo electrónico
a variaciones_y_asesoramientos@telefonica.com adjuntando la siguiente documentación:

• Solicitud por escrito debidamente cumplimentada y firmada por el promotor de la obra

• Planos del proyecto en los que se refleje la solución propuesta para modificar el trazado de las
instalaciones telefónicas propiedad de Telefónica de España

• Número de solicitud proporcionado por la plataforma que facilita la información y cartografía digital de
los servicios afectados.

Las obras necesarias para modificar el trazado de las instalaciones telefónicas deberán consensuarse con
Telefónica de España realizando la interlocución a través del mencionado correo electrónico y se tomará como
punto de partida la solución propuesta por el promotor o empresa contratista adjudicataria.

AVISO SOBRE CONFIDENCIALIDAD: La información contenida en este documento tiene carácter confidencial y es propiedad
de TELEFÓNICA DE ESPAÑA DE ESPAÑA, S.A.U. En consecuencia no está permitida su divulgación, comunicación a terceros o
reproducción total o parcial por cualquier medio, ya sea mecánico o electrónico, incluyendo esta prohibición la traducción, uso de
ilustraciones o planos, microfilmación, envío por redes o almacenamiento en bases de datos o ficheros en cualquier formato, sin
autorización expresa de TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. se reserva el uso de actuaciones
legales en caso de incumplimiento.



S/Referencia:

N/Referencia: 545848-14298803

Fecha: 15/12/2020

Asunto: Registro de Servicios

Apreciados señores,

Nos complace remitirles la información solicitada referente a la obra situada en:

P_(423876.220/4598308.524)
Projecte: 545848
Coordenades: 423876.22,4598308.524

CONDICIONANTES TÉCNICOS PARTICULARES DE LA INFRAESTRUCTURA
DE TELEFÓNICA DE ESPAÑA

La información aportada es confidencial y de uso exclusivo para el que se solicita, siendo responsabilidad del
solicitante el uso indebido de la misma.

El envío de esta información no supone la autorización ni conformidad por parte de Telefónica de España al
proyecto de obra relacionado ni exonera a quienes lo ejecutaran de las responsabilidades en que incurran por
daños y perjuicios a nuestras instalaciones.

INFORMACIÓN SOBRE PLANOS

La situación de la infraestructura reflejada en planos tiene carácter orientativo, por lo que la localización real de
nuestras instalaciones puede diferir ya que los distintos elementos de la red están sometidos a constates
modificaciones que pueden no estar recogidas en la información gráfica suministrada.

Por este motivo, las infraestructuras subterráneas se reflejan sin coordenadas geográficas ni acotaciones de
distancia a elementos del dominio público y cualquier interpretación basada exclusivamente en distancias
escalables puede resultar errónea.

Los planos contienen únicamente información de infraestructura canalizada. No se aporta información sobre los
cables telefónicos.

Si el inicio de ejecución material de los trabajos objeto de esta solicitud es posterior a tres meses de la fecha de
obtención a través de la plataforma digital, deberá solicitar de nuevo los servicios existentes para garantizar la
actualización de la información.

Si en alguna zona se tuviera constancia de que pudieran existir redes telefónicas por la presencia de elementos



visibles de estas redes (por ejemplo: tapas de arquetas, tapas de Cámaras de Registro, salidas de cable a fachada,
etc.) incluso si dicha infraestructura no se encuentre reflejada en planos, el procedimiento adecuado para
determinar su ubicación exacta sería la realización de catas.

Adicionalmente, si fuese necesario descubrir o cruzar en algún punto la infraestructura telefónica existente, los
trabajos deberán realizarse siempre con medios exclusivamente manuales, quedando expresamente prohibido el
uso de medios mecánicos tales como retroexcavadoras o similares.

Cuando sea necesaria la señalización de los cables sobre el terreno, pueden solicitarlo a Telefónica de España
siempre con una antelación mínima de 48 horas llamando al 900 111 002 y cuando la locución solicite el número
de teléfono en avería volver a marcar 900 111 002 para que la llamada sea atendida por un agente. En esta
llamada se debe indicar explícitamente que solicitan generar un boletín de señalización.

En caso de realizarse labores de refuerzo del firme o pavimentación que afectase a los registros existentes (tapas
de arquetas) las citadas tapas deberán ser colocadas a la misma rasante final de la nueva pavimentación, y los
marcos de dichas tapas se cimentarán mediante hormigón de alta resistencia en toda su superficie de apoyo,
evitando en todo momento huecos que permitan el hundimiento o flexión de dicho marco. Por motivos de
seguridad, los citados registros deben quedar libres de cualquier obstáculo que impida su apertura por personal
autorizado.

Los elementos exteriores de la instalación telefónica que resulten afectados por las obras serán reinstalados por
el contratista adjudicatario de la obra y a sus expensas.

En todo caso se respetará la normativa vigente en lo que se refiere a cruces y paralelismos con otras instalaciones
respetando las distancias reglamentarias en relación con el prisma de hormigón, así como las protecciones a
colocar en caso de necesidad.

En el caso de paralelismo, se evitará mediante una capa separadora el contacto directo entre el hormigón de la
nueva canalización con el hormigón de la existente y en el caso de cruce, la nueva canalización deberá discurrir
por debajo de la existente.

DESCUBIERTOS DE CANALIZACIONES

Siempre que por la ejecución de los trabajos las instalaciones de Telefónica queden al descubierto, se asegurarán
las paredes de la zanja mediante entibación, y se tomarán las medidas oportunas que garanticen la
indeformabilidad y defensa contra golpes del prisma de hormigón. Si por alguna circunstancia se produjeran
daños en el mismo, será reparado antes de enterrar la canalización.

Al hacer el trazado de la zanja se pondrá especial cuidado en evitar en lo posible el encuentro con canalizaciones
de Telefónica

La reposición de la canalización descubierta deberá contemplar la instalación de una banda señalizadora en todo
el ancho/largo de la canalización, situada sobre el material granular todo uno, convenientemente compactado, y
cubierto con una placa de hormigón de al menos 30cm de espesor, previo al enlosado o pavimentado. Los tubos
y estructuras que queden al descubierto se soportarán según normativa técnica.

En caso de Averías y Emergencias relacionadas con la red de Telefónica de España, se debe llamar al 900 111
002 y cuando la locución solicite el número de teléfono en avería volver a marcar 900 111 002 para que la
llamada sea atendida por un agente.

COMUNICACIÓN DE PROYECTOS DE SERVICIOS AFECTADOS

Cuando sea necesario comunicar proyectos de Servicios Afectados a Telefónica, deberá remitir correo
electrónico a variaciones_y_asesoramientos@telefonica.com adjuntando la documentación relevante en formato
.PDF o facilitando en el propio correo electrónico el enlace desde el que descargar el referido proyecto, evitando
el envío de documentación en papel y CDs/DVDs.



SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DEL TRAZADO DE INSTALACIONES TELEFÓNICAS

Es imprescindible que el solicitante de la modificación del trazado de instalaciones telefónicas sea el promotor
de las obras o en su defecto, la empresa adjudicataria de las obras, en cuyo caso deberá aportar el contrato
firmado con el promotor que justifique la adjudicación del proyecto que requiere modificar el trazado de las
instalaciones telefónicas. Telefónica de España no gestionará ninguna petición que provenga de otro solicitante.

Si para la correcta ejecución de las obras fuera necesario modificar el trazado de las instalaciones telefónicas, se
deberá realizar con carácter previo al inicio de las obras y preferiblemente en la fase de redacción del proyecto,
la correspondiente solicitud de modificación del trazado de instalaciones telefónicas enviando correo electrónico
a variaciones_y_asesoramientos@telefonica.com adjuntando la siguiente documentación:

• Solicitud por escrito debidamente cumplimentada y firmada por el promotor de la obra

• Planos del proyecto en los que se refleje la solución propuesta para modificar el trazado de las
instalaciones telefónicas propiedad de Telefónica de España

• Número de solicitud proporcionado por la plataforma que facilita la información y cartografía digital de
los servicios afectados.

Las obras necesarias para modificar el trazado de las instalaciones telefónicas deberán consensuarse con
Telefónica de España realizando la interlocución a través del mencionado correo electrónico y se tomará como
punto de partida la solución propuesta por el promotor o empresa contratista adjudicataria.

AVISO SOBRE CONFIDENCIALIDAD: La información contenida en este documento tiene carácter confidencial y es propiedad
de TELEFÓNICA DE ESPAÑA DE ESPAÑA, S.A.U. En consecuencia no está permitida su divulgación, comunicación a terceros o
reproducción total o parcial por cualquier medio, ya sea mecánico o electrónico, incluyendo esta prohibición la traducción, uso de
ilustraciones o planos, microfilmación, envío por redes o almacenamiento en bases de datos o ficheros en cualquier formato, sin
autorización expresa de TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. se reserva el uso de actuaciones
legales en caso de incumplimiento.



S/Referencia:

N/Referencia: 545848-14298804

Fecha: 15/12/2020

Asunto: Registro de Servicios

Apreciados señores,

Nos complace remitirles la información solicitada referente a la obra situada en:

P_(423937.446/4598167.887)
Projecte: 545848
Coordenades: 423937.446,4598167.887

CONDICIONANTES TÉCNICOS PARTICULARES DE LA INFRAESTRUCTURA
DE TELEFÓNICA DE ESPAÑA

La información aportada es confidencial y de uso exclusivo para el que se solicita, siendo responsabilidad del
solicitante el uso indebido de la misma.

El envío de esta información no supone la autorización ni conformidad por parte de Telefónica de España al
proyecto de obra relacionado ni exonera a quienes lo ejecutaran de las responsabilidades en que incurran por
daños y perjuicios a nuestras instalaciones.

INFORMACIÓN SOBRE PLANOS

La situación de la infraestructura reflejada en planos tiene carácter orientativo, por lo que la localización real de
nuestras instalaciones puede diferir ya que los distintos elementos de la red están sometidos a constates
modificaciones que pueden no estar recogidas en la información gráfica suministrada.

Por este motivo, las infraestructuras subterráneas se reflejan sin coordenadas geográficas ni acotaciones de
distancia a elementos del dominio público y cualquier interpretación basada exclusivamente en distancias
escalables puede resultar errónea.

Los planos contienen únicamente información de infraestructura canalizada. No se aporta información sobre los
cables telefónicos.

Si el inicio de ejecución material de los trabajos objeto de esta solicitud es posterior a tres meses de la fecha de
obtención a través de la plataforma digital, deberá solicitar de nuevo los servicios existentes para garantizar la
actualización de la información.

Si en alguna zona se tuviera constancia de que pudieran existir redes telefónicas por la presencia de elementos



visibles de estas redes (por ejemplo: tapas de arquetas, tapas de Cámaras de Registro, salidas de cable a fachada,
etc.) incluso si dicha infraestructura no se encuentre reflejada en planos, el procedimiento adecuado para
determinar su ubicación exacta sería la realización de catas.

Adicionalmente, si fuese necesario descubrir o cruzar en algún punto la infraestructura telefónica existente, los
trabajos deberán realizarse siempre con medios exclusivamente manuales, quedando expresamente prohibido el
uso de medios mecánicos tales como retroexcavadoras o similares.

Cuando sea necesaria la señalización de los cables sobre el terreno, pueden solicitarlo a Telefónica de España
siempre con una antelación mínima de 48 horas llamando al 900 111 002 y cuando la locución solicite el número
de teléfono en avería volver a marcar 900 111 002 para que la llamada sea atendida por un agente. En esta
llamada se debe indicar explícitamente que solicitan generar un boletín de señalización.

En caso de realizarse labores de refuerzo del firme o pavimentación que afectase a los registros existentes (tapas
de arquetas) las citadas tapas deberán ser colocadas a la misma rasante final de la nueva pavimentación, y los
marcos de dichas tapas se cimentarán mediante hormigón de alta resistencia en toda su superficie de apoyo,
evitando en todo momento huecos que permitan el hundimiento o flexión de dicho marco. Por motivos de
seguridad, los citados registros deben quedar libres de cualquier obstáculo que impida su apertura por personal
autorizado.

Los elementos exteriores de la instalación telefónica que resulten afectados por las obras serán reinstalados por
el contratista adjudicatario de la obra y a sus expensas.

En todo caso se respetará la normativa vigente en lo que se refiere a cruces y paralelismos con otras instalaciones
respetando las distancias reglamentarias en relación con el prisma de hormigón, así como las protecciones a
colocar en caso de necesidad.

En el caso de paralelismo, se evitará mediante una capa separadora el contacto directo entre el hormigón de la
nueva canalización con el hormigón de la existente y en el caso de cruce, la nueva canalización deberá discurrir
por debajo de la existente.

DESCUBIERTOS DE CANALIZACIONES

Siempre que por la ejecución de los trabajos las instalaciones de Telefónica queden al descubierto, se asegurarán
las paredes de la zanja mediante entibación, y se tomarán las medidas oportunas que garanticen la
indeformabilidad y defensa contra golpes del prisma de hormigón. Si por alguna circunstancia se produjeran
daños en el mismo, será reparado antes de enterrar la canalización.

Al hacer el trazado de la zanja se pondrá especial cuidado en evitar en lo posible el encuentro con canalizaciones
de Telefónica

La reposición de la canalización descubierta deberá contemplar la instalación de una banda señalizadora en todo
el ancho/largo de la canalización, situada sobre el material granular todo uno, convenientemente compactado, y
cubierto con una placa de hormigón de al menos 30cm de espesor, previo al enlosado o pavimentado. Los tubos
y estructuras que queden al descubierto se soportarán según normativa técnica.

En caso de Averías y Emergencias relacionadas con la red de Telefónica de España, se debe llamar al 900 111
002 y cuando la locución solicite el número de teléfono en avería volver a marcar 900 111 002 para que la
llamada sea atendida por un agente.

COMUNICACIÓN DE PROYECTOS DE SERVICIOS AFECTADOS

Cuando sea necesario comunicar proyectos de Servicios Afectados a Telefónica, deberá remitir correo
electrónico a variaciones_y_asesoramientos@telefonica.com adjuntando la documentación relevante en formato
.PDF o facilitando en el propio correo electrónico el enlace desde el que descargar el referido proyecto, evitando
el envío de documentación en papel y CDs/DVDs.



SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DEL TRAZADO DE INSTALACIONES TELEFÓNICAS

Es imprescindible que el solicitante de la modificación del trazado de instalaciones telefónicas sea el promotor
de las obras o en su defecto, la empresa adjudicataria de las obras, en cuyo caso deberá aportar el contrato
firmado con el promotor que justifique la adjudicación del proyecto que requiere modificar el trazado de las
instalaciones telefónicas. Telefónica de España no gestionará ninguna petición que provenga de otro solicitante.

Si para la correcta ejecución de las obras fuera necesario modificar el trazado de las instalaciones telefónicas, se
deberá realizar con carácter previo al inicio de las obras y preferiblemente en la fase de redacción del proyecto,
la correspondiente solicitud de modificación del trazado de instalaciones telefónicas enviando correo electrónico
a variaciones_y_asesoramientos@telefonica.com adjuntando la siguiente documentación:

• Solicitud por escrito debidamente cumplimentada y firmada por el promotor de la obra

• Planos del proyecto en los que se refleje la solución propuesta para modificar el trazado de las
instalaciones telefónicas propiedad de Telefónica de España

• Número de solicitud proporcionado por la plataforma que facilita la información y cartografía digital de
los servicios afectados.

Las obras necesarias para modificar el trazado de las instalaciones telefónicas deberán consensuarse con
Telefónica de España realizando la interlocución a través del mencionado correo electrónico y se tomará como
punto de partida la solución propuesta por el promotor o empresa contratista adjudicataria.

AVISO SOBRE CONFIDENCIALIDAD: La información contenida en este documento tiene carácter confidencial y es propiedad
de TELEFÓNICA DE ESPAÑA DE ESPAÑA, S.A.U. En consecuencia no está permitida su divulgación, comunicación a terceros o
reproducción total o parcial por cualquier medio, ya sea mecánico o electrónico, incluyendo esta prohibición la traducción, uso de
ilustraciones o planos, microfilmación, envío por redes o almacenamiento en bases de datos o ficheros en cualquier formato, sin
autorización expresa de TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. se reserva el uso de actuaciones
legales en caso de incumplimiento.



6

8

5
6

5

4

3

4

3
2

3 2
2

1

1

1 1
3

5

2

29
1229

2 29

1

16

18

20

7

PG
 FER

R
O

C
AR

R
IL

CALLE MOSSEN PERRAMON

PTG
E M

ORERES

CALLE MOSSEN PERRAMON

CARRE TRAMO DE UNION

PTG
E M

O
RERES

CR gBR 415 (ID 3813264)

ARQ H 478 (ID 3813261)

PED GEN (ID 3815899)CR gTR 553 (ID 3813263) PED GEN (ID 3815898)

ARQ H 246 (ID 3813260)

PED GEN (ID 3815888)

CR gTR 416 (ID 3813262)

3c. PVC
 28 m

.

6c. PVC 43 m.

3c. PVC 19 m.

2c. PVC 32 m.

8c. PVC 14 m.

2c. PVC 38 m
.

8c. PVC 7 m.

6c. PVC 79 m.

6c. PVC
 37 m

.

2c
. P

VC 9 
m.

4c. P
VC 31 m.

8c. PVC 4 m.

2c. PVC 26 m.

2c. PVC 52 m.
1.65

1.45 2.9 3.25

1.872.2 2.1
2.2

2.5

2.3
1.7

1.8

1.5

1.7

1.5

1.3

6

8

5
6

5

4

3

4

3
2

3 2
2

1

1

1 1
3

5

2

29
1229

2 29

1

16

18

20

7

PG
 FER

R
O

C
AR

R
IL

CALLE MOSSEN PERRAMON

PTG
E M

ORERES

CALLE MOSSEN PERRAMON

CARRE TRAMO DE UNION

PTG
E M

O
RERES

DIRECCIÓN CREACIÓN DE XARXA CATALUNYA
Proyecto: 545848 Punto: 5172684545848 -5172684

estudi passos de vianants

Fecha Entrega:

15 de diciembre de 2020

EJE CANALIZACIÓN DE 12 CONDUCTOS DE P.V.C.

ARQUETA DE REGISTRO SUBTERRANEA Nº 1967

EJE CANALIZACIÓN DE 4 CONDUCTOS DE URALITA

CANALIZACIÓN EN PROYECTO

EJE CANALIZACIÓN DE 8 CONDUCTOS DE CEMENTO

RED ENTERRADA

CÁMARA DE REGISTRO SUBTERRANEA Nº 1964

POSTE MADERA POSTE HORMIGÓN/OTROS

LA SITUACIÓN Y PROFUNDIDAD DE LAS INSTALACIONES REFLEJADAS EN ESTE DOCUMENTO SOLO TIENE UN VALOR ORIENTATIVO. Escala: 1:500
Coordenadas del centro del plano ED50 UTM 31 X: 419554.511 Y: 4597952.688
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ARQUETA DE REGISTRO SUBTERRANEA Nº 1967
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EJE CANALIZACIÓN DE 8 CONDUCTOS DE CEMENTO

RED ENTERRADA

CÁMARA DE REGISTRO SUBTERRANEA Nº 1964

POSTE MADERA POSTE HORMIGÓN/OTROS

LA SITUACIÓN Y PROFUNDIDAD DE LAS INSTALACIONES REFLEJADAS EN ESTE DOCUMENTO SOLO TIENE UN VALOR ORIENTATIVO. Escala: 1:500
Coordenadas del centro del plano ED50 UTM 31 X: 419668.476 Y: 4597345.433
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                              Instal·lació de nous punts de llum per a millorar la l·luminació de passos de vianants. 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANNEX 3. CÀLCUL LUMÍNIC. 

  



E201-E202

Contacto: 
N° de encargo: 
Empresa: 
N° de cliente: 

Fecha: 15.12.2020
Proyecto elaborado por: 
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15.12.2020
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Portada del proyecto 1
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Datos de planificación 3
Luminarias (lista de coordenadas) 4
Rendering (procesado) en 3D 5
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E201-E202
15.12.2020

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

E201 / Datos de planificación

Factor mantenimiento: 0.85, ULR (Upward Light Ratio): 0.0% Escala 1:464

Lista de piezas - Luminarias

N° Pieza Designación (Factor de corrección)  (Luminaria) [lm]  (Lámparas) [lm] P [W]

1 1 Luminia Adara 50w 4070-R17611 (Tipo 1)* (1.000) 7500 7500 60.0
*Especificaciones técnicas modificadas Total: 7500 Total: 7500 60.0

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Página 3
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15.12.2020

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

E201 / Luminarias (lista de coordenadas)

Luminia Adara 50w 4070-R17611 (Tipo 1) 
7500 lm, 60.0 W, 1 x 1 x Definido por el usuario (Factor de corrección 1.000).

N° Posición [m] Rotación [°]
X Y Z X Y Z

1 228.045 148.101 5.000 0.0 0.0 -96.7

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Página 4
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E201 / Rendering (procesado) en 3D
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e-Mail

E201 / Rendering (procesado) de colores falsos

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Página 6



E201-E202
15.12.2020

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

E201 / Superficie VERTICAL / Isolíneas (E, vertical)

Valores en Lux, Escala 1 : 51
Situación de la superficie en la escena 
exterior:
Punto marcado:
(224.091 m, 141.333 m, 1.500 m) 

Trama: 3 x 9 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
40 22 63 0.551 0.353

Rotación: -8.0°

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Página 7



E201-E202
15.12.2020

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

E201 / Superficie VERTICAL / Gráfico de valores (E, vertical)

Valores en Lux, Escala 1 : 51

Situación de la superficie en la escena 
exterior:
Punto marcado:
(224.091 m, 141.333 m, 1.500 m) 

Trama: 3 x 9 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
40 22 63 0.551 0.353

Rotación: -8.0°

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Página 8
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15.12.2020

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

E201 / Superficie de cálculo 2 / Isolíneas (E, perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 58
Situación de la superficie en la escena 
exterior:
Punto marcado:
(221.981 m, 141.638 m, 0.850 m) 

Trama: 64 x 64 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
51 15 91 0.292 0.164

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Página 9



E201-E202
15.12.2020

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

E201 / Superficie de cálculo 2 / Gráfico de valores (E, perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 58
No pudieron representarse todos los valores calculados. 

Situación de la superficie en la escena 
exterior:
Punto marcado:
(221.981 m, 141.638 m, 0.850 m) 

Trama: 64 x 64 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
51 15 91 0.292 0.164

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Página 10



E201-E202
15.12.2020

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

E202 / Datos de planificación

Factor mantenimiento: 0.85, ULR (Upward Light Ratio): 0.0% Escala 1:464

Lista de piezas - Luminarias

N° Pieza Designación (Factor de corrección)  (Luminaria) [lm]  (Lámparas) [lm] P [W]

1 1 Luminia Adara 50w 4070-R17611 (Tipo 1)* (1.000) 7500 7500 60.0
*Especificaciones técnicas modificadas Total: 7500 Total: 7500 60.0

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Página 11



E201-E202
15.12.2020

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

E202 / Luminarias (lista de coordenadas)

Luminia Adara 50w 4070-R17611 (Tipo 1) 
7500 lm, 60.0 W, 1 x 1 x Definido por el usuario (Factor de corrección 1.000).

N° Posición [m] Rotación [°]
X Y Z X Y Z

1 303.680 138.918 5.000 0.0 0.0 -95.3

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Página 12



E201-E202
15.12.2020

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

E202 / Rendering (procesado) en 3D

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Página 13



E201-E202
15.12.2020

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

E202 / Rendering (procesado) de colores falsos

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Página 14



E201-E202
15.12.2020

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

E202 / Superficie VERTICAL / Isolíneas (E, vertical)

Valores en Lux, Escala 1 : 50
Situación de la superficie en la escena 
exterior:
Punto marcado:
(300.039 m, 131.945 m, 1.500 m) 

Trama: 25 x 7 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
43 23 67 0.530 0.341

Rotación: 0.0°

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Página 15



E201-E202
15.12.2020

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

E202 / Superficie VERTICAL / Gráfico de valores (E, vertical)

Valores en Lux, Escala 1 : 50
No pudieron representarse todos los valores calculados. 

Situación de la superficie en la escena 
exterior:
Punto marcado:
(300.039 m, 131.945 m, 1.500 m) 

Trama: 25 x 7 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
43 23 67 0.530 0.341

Rotación: 0.0°

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Página 16



E201-E202
15.12.2020

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

E202 / Superficie de cálculo 2 / Isolíneas (E, perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 58
Situación de la superficie en la escena 
exterior:
Punto marcado:
(297.527 m, 132.353 m, 0.000 m) 

Trama: 7 x 9 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
41 22 62 0.539 0.353

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Página 17



E201-E202
15.12.2020

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

E202 / Superficie de cálculo 2 / Gráfico de valores (E, perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 58

Situación de la superficie en la escena 
exterior:
Punto marcado:
(297.527 m, 132.353 m, 0.000 m) 

Trama: 7 x 9 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
41 22 62 0.539 0.353

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Página 18



O103-F403

Contacto: 
N° de encargo: 
Empresa: 
N° de cliente: 

Fecha: 16.12.2020
Proyecto elaborado por: 



O103-F403
16.12.2020

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Índice

O103-F403
Portada del proyecto 1
Índice 2
O103

Datos de planificación 3
Lista de luminarias 4
Luminarias (lista de coordenadas) 5
Rendering (procesado) en 3D 6
Rendering (procesado) de colores falsos 7
Superficies exteriores

Superficie de cálculo 2
Isolíneas (E, perpendicular) 8
Gráfico de valores (E, perpendicular) 9

Superficie de VERTICAL
Isolíneas (E, vertical) 10
Gráfico de valores (E, vertical) 11

F403
Datos de planificación 12
Luminarias (lista de coordenadas) 13
Rendering (procesado) en 3D 14
Rendering (procesado) de colores falsos 15
Superficies exteriores

Superficie de cálculo 1
Isolíneas (E, perpendicular) 16
Gráfico de valores (E, perpendicular) 17

Superficie de VERTICAL
Isolíneas (E, vertical) 18
Gráfico de valores (E, vertical) 19

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Página 2



O103-F403
16.12.2020

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

O103 / Datos de planificación

Factor mantenimiento: 0.85, ULR (Upward Light Ratio): 0.0% Escala 1:1868

Lista de piezas - Luminarias

N° Pieza Designación (Factor de corrección)  (Luminaria) [lm]  (Lámparas) [lm] P [W]

1 1 Luminia Adara 50w 4070-R17611 (Tipo 1)* (1.000) 7500 7500 60.0
*Especificaciones técnicas modificadas Total: 7500 Total: 7500 60.0

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Página 3



O103-F403
16.12.2020

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

O103 / Lista de luminarias

1 Pieza Luminia Adara 50w 4070-R17611 (Tipo 1) 
N° de artículo: 
Flujo luminoso (Luminaria): 7500 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 7500 lm
Potencia de las luminarias: 60.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 36  76  98  100  100
Lámpara: 1 x Definido por el usuario (Factor de 
corrección 1.000).

Dispone de una imagen 
de la luminaria en nuestro 

catálogo de luminarias. 

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Página 4



O103-F403
16.12.2020

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

O103 / Luminarias (lista de coordenadas)

Luminia Adara 50w 4070-R17611 (Tipo 1) 
7500 lm, 60.0 W, 1 x 1 x Definido por el usuario (Factor de corrección 1.000).

N° Posición [m] Rotación [°]
X Y Z X Y Z

1 433.748 134.367 5.000 0.0 0.0 -129.0

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Página 5



O103-F403
16.12.2020

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

O103 / Rendering (procesado) en 3D

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Página 6



O103-F403
16.12.2020

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

O103 / Rendering (procesado) de colores falsos

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Página 7



O103-F403
16.12.2020

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

O103 / Superficie de cálculo 2 / Isolíneas (E, perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 76
Situación de la superficie en la escena 
exterior:
Punto marcado:
(423.550 m, 131.105 m, 0.000 m) 

Trama: 64 x 64 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
35 10 63 0.292 0.164

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Página 8



O103-F403
16.12.2020

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

O103 / Superficie de cálculo 2 / Gráfico de valores (E, perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 76
No pudieron representarse todos los valores calculados. 

Situación de la superficie en la escena 
exterior:
Punto marcado:
(423.550 m, 131.105 m, 0.000 m) 

Trama: 64 x 64 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
35 10 63 0.292 0.164

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Página 9



O103-F403
16.12.2020

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

O103 / Superficie de VERTICAL / Isolíneas (E, vertical)

Valores en Lux, Escala 1 : 60
Situación de la superficie en la escena 
exterior:
Punto marcado:
(425.774 m, 129.267 m, 1.500 m) 

Trama: 25 x 5 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
40 11 68 0.267 0.157

Rotación: -30.0°

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Página 10



O103-F403
16.12.2020

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

O103 / Superficie de VERTICAL / Gráfico de valores (E, vertical)

Valores en Lux, Escala 1 : 60

Situación de la superficie en la escena 
exterior:
Punto marcado:
(425.774 m, 129.267 m, 1.500 m) 

Trama: 25 x 5 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
40 11 68 0.267 0.157

Rotación: -30.0°

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Página 11



O103-F403
16.12.2020

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

F403 / Datos de planificación

Factor mantenimiento: 0.85, ULR (Upward Light Ratio): 0.0% Escala 1:876

Lista de piezas - Luminarias

N° Pieza Designación (Factor de corrección)  (Luminaria) [lm]  (Lámparas) [lm] P [W]

1 1 Luminia Adara 50w 4070-R17611 (Tipo 1)* (1.000) 7500 7500 60.0
*Especificaciones técnicas modificadas Total: 7500 Total: 7500 60.0

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Página 12



O103-F403
16.12.2020

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

F403 / Luminarias (lista de coordenadas)

Luminia Adara 50w 4070-R17611 (Tipo 1) 
7500 lm, 60.0 W, 1 x 1 x Definido por el usuario (Factor de corrección 1.000).

N° Posición [m] Rotación [°]
X Y Z X Y Z

1 549.657 279.597 5.000 0.0 0.0 51.1

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Página 13



O103-F403
16.12.2020

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

F403 / Rendering (procesado) en 3D

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Página 14



O103-F403
16.12.2020

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

F403 / Rendering (procesado) de colores falsos

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Página 15



O103-F403
16.12.2020

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

F403 / Superficie de cálculo 1 / Isolíneas (E, perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 77
Situación de la superficie en la escena 
exterior:
Punto marcado:
(550.368 m, 279.113 m, 0.000 m) 

Trama: 17 x 9 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
35 5.64 63 0.162 0.090

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Página 16



O103-F403
16.12.2020

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

F403 / Superficie de cálculo 1 / Gráfico de valores (E, perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 77
No pudieron representarse todos los valores calculados. 

Situación de la superficie en la escena 
exterior:
Punto marcado:
(550.368 m, 279.113 m, 0.000 m) 

Trama: 17 x 9 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
35 5.64 63 0.162 0.090

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Página 17



O103-F403
16.12.2020

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

F403 / Superficie de VERTICAL / Isolíneas (E, vertical)

Valores en Lux, Escala 1 : 65
Situación de la superficie en la escena 
exterior:
Punto marcado:
(558.347 m, 275.488 m, 1.500 m) 

Trama: 27 x 5 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
40 12 77 0.290 0.151

Rotación: 212.0°

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Página 18



O103-F403
16.12.2020

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

F403 / Superficie de VERTICAL / Gráfico de valores (E, vertical)

Valores en Lux, Escala 1 : 65

Situación de la superficie en la escena 
exterior:
Punto marcado:
(558.347 m, 275.488 m, 1.500 m) 

Trama: 27 x 5 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
40 12 77 0.290 0.151

Rotación: 212.0°

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Página 19



AK317

Contacto: 
N° de encargo: 
Empresa: 
N° de cliente: 

Fecha: 16.12.2020
Proyecto elaborado por: 



AK317
16.12.2020

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Índice

AK317
Portada del proyecto 1
Índice 2
Lista de luminarias 3
AK317

Datos de planificación 4
Luminarias (lista de coordenadas) 5
Rendering (procesado) en 3D 6
Rendering (procesado) de colores falsos 7
Superficies exteriores

Superficie VERTICAL
Isolíneas (E, vertical) 8
Gráfico de valores (E, vertical) 9

Superficie de cálculo 2
Isolíneas (E, perpendicular) 10
Gráfico de valores (E, perpendicular) 11

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Página 2



AK317
16.12.2020

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

AK317 / Lista de luminarias

1 Pieza Luminia Adara 50w 4070-R17611 (Tipo 1) 
N° de artículo: 
Flujo luminoso (Luminaria): 7500 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 7500 lm
Potencia de las luminarias: 60.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 36  76  98  100  100
Lámpara: 1 x Definido por el usuario (Factor de 
corrección 1.000).

Dispone de una imagen 
de la luminaria en nuestro 

catálogo de luminarias. 

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Página 3



AK317
16.12.2020

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

AK317 / Datos de planificación

Factor mantenimiento: 0.85, ULR (Upward Light Ratio): 0.0% Escala 1:464

Lista de piezas - Luminarias

N° Pieza Designación (Factor de corrección)  (Luminaria) [lm]  (Lámparas) [lm] P [W]

1 1 Luminia Adara 50w 4070-R17611 (Tipo 1)* 
(1.000) 7500 7500 60.0

*Especificaciones técnicas modificadas Total: 7500 Total: 7500 60.0

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Página 4



AK317
16.12.2020

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

AK317 / Luminarias (lista de coordenadas)

Luminia Adara 50w 4070-R17611 (Tipo 1) 
7500 lm, 60.0 W, 1 x 1 x Definido por el usuario (Factor de corrección 1.000).

N° Posición [m] Rotación [°]
X Y Z X Y Z

1 421.092 450.768 5.000 0.0 0.0 113.0

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Página 5



AK317
16.12.2020

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

AK317 / Rendering (procesado) en 3D

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Página 6



AK317
16.12.2020

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

AK317 / Rendering (procesado) de colores falsos

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Página 7



AK317
16.12.2020

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

AK317 / Superficie VERTICAL / Isolíneas (E, vertical)

Valores en Lux, Escala 1 : 47
Situación de la superficie en la escena 
exterior:
Punto marcado:
(423.443 m, 452.481 m, 1.500 m) 

Trama: 3 x 9 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
41 26 62 0.632 0.416

Rotación: 205.0°

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Página 8



AK317
16.12.2020

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

AK317 / Superficie VERTICAL / Gráfico de valores (E, vertical)

Valores en Lux, Escala 1 : 47

Situación de la superficie en la escena 
exterior:
Punto marcado:
(423.443 m, 452.481 m, 1.500 m) 

Trama: 3 x 9 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
41 26 62 0.632 0.416

Rotación: 205.0°

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Página 9



AK317
16.12.2020

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

AK317 / Superficie de cálculo 2 / Isolíneas (E, perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 59
Situación de la superficie en la escena 
exterior:
Punto marcado:
(421.042 m, 451.775 m, 0.000 m) 

Trama: 7 x 9 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
41 23 62 0.564 0.373

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Página 10



AK317
16.12.2020

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

AK317 / Superficie de cálculo 2 / Gráfico de valores (E, perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 59

Situación de la superficie en la escena 
exterior:
Punto marcado:
(421.042 m, 451.775 m, 0.000 m) 

Trama: 7 x 9 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
41 23 62 0.564 0.373

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Página 11



AW501-O426

Contacto: 
N° de encargo: 
Empresa: 
N° de cliente: 

Fecha: 16.12.2020
Proyecto elaborado por: 



AW501-O426
16.12.2020

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Índice

AW501-O426
Portada del proyecto 1
Índice 2
AW501

Datos de planificación 3
Luminarias (lista de coordenadas) 4
Rendering (procesado) en 3D 5
Rendering (procesado) de colores falsos 6
Superficies exteriores

Superficie VERTICAL
Isolíneas (E, vertical) 7
Gráfico de valores (E, vertical) 8

Superficie de cálculo 2
Isolíneas (E, perpendicular) 9
Gráfico de valores (E, perpendicular) 10

O426
Datos de planificación 11
Luminarias (lista de coordenadas) 12
Rendering (procesado) en 3D 13
Rendering (procesado) de colores falsos 14
Superficies exteriores

Superficie VERTICAL
Isolíneas (E, vertical) 15
Gráfico de valores (E, vertical) 16

Superficie de cálculo 2
Isolíneas (E, perpendicular) 17
Gráfico de valores (E, perpendicular) 18
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AW501-O426
16.12.2020

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

AW501 / Datos de planificación

Factor mantenimiento: 0.85, ULR (Upward Light Ratio): 0.0% Escala 1:464

Lista de piezas - Luminarias

N° Pieza Designación (Factor de corrección)  (Luminaria) [lm]  (Lámparas) [lm] P [W]

1 1 Luminia Adara 50w 4070-R17611 (Tipo 1)* 
(1.000) 7500 7500 60.0

*Especificaciones técnicas modificadas Total: 7500 Total: 7500 60.0

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Página 3



AW501-O426
16.12.2020

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

AW501 / Luminarias (lista de coordenadas)

Luminia Adara 50w 4070-R17611 (Tipo 1) 
7500 lm, 60.0 W, 1 x 1 x Definido por el usuario (Factor de corrección 1.000).

N° Posición [m] Rotación [°]
X Y Z X Y Z

1 174.526 507.114 5.000 0.0 0.0 -46.0

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Página 4



AW501-O426
16.12.2020

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

AW501 / Rendering (procesado) en 3D

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Página 5



AW501-O426
16.12.2020

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

AW501 / Rendering (procesado) de colores falsos

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Página 6



AW501-O426
16.12.2020

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

AW501 / Superficie VERTICAL / Isolíneas (E, vertical)

Valores en Lux, Escala 1 : 47
Situación de la superficie en la escena 
exterior:
Punto marcado:
(177.060 m, 499.811 m, 1.500 m) 

Trama: 25 x 7 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
40 21 66 0.520 0.314

Rotación: 42.0°

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Página 7



AW501-O426
16.12.2020

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

AW501 / Superficie VERTICAL / Gráfico de valores (E, vertical)

Valores en Lux, Escala 1 : 47

Situación de la superficie en la escena 
exterior:
Punto marcado:
(177.060 m, 499.811 m, 1.500 m) 

Trama: 25 x 7 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
40 21 66 0.520 0.314

Rotación: 42.0°

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Página 8



AW501-O426
16.12.2020

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

AW501 / Superficie de cálculo 2 / Isolíneas (E, perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 64
Situación de la superficie en la escena 
exterior:
Punto marcado:
(175.209 m, 498.191 m, 0.000 m) 

Trama: 7 x 9 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
41 22 63 0.546 0.355

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Página 9



AW501-O426
16.12.2020

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

AW501 / Superficie de cálculo 2 / Gráfico de valores (E, perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 64

Situación de la superficie en la escena 
exterior:
Punto marcado:
(175.209 m, 498.191 m, 0.000 m) 

Trama: 7 x 9 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
41 22 63 0.546 0.355
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AW501-O426
16.12.2020

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

O426 / Datos de planificación

Factor mantenimiento: 0.85, ULR (Upward Light Ratio): 0.0% Escala 1:464

Lista de piezas - Luminarias

N° Pieza Designación (Factor de corrección)  (Luminaria) [lm]  (Lámparas) [lm] P [W]

1 1 Luminia Adara 50w 4070-R17611 (Tipo 1)* 
(1.000) 7500 7500 60.0

*Especificaciones técnicas modificadas Total: 7500 Total: 7500 60.0
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AW501-O426
16.12.2020

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

O426 / Luminarias (lista de coordenadas)

Luminia Adara 50w 4070-R17611 (Tipo 1) 
7500 lm, 60.0 W, 1 x 1 x Definido por el usuario (Factor de corrección 1.100).

N° Posición [m] Rotación [°]
X Y Z X Y Z

1 191.136 510.978 5.000 0.0 0.0 135.9
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AW501-O426
16.12.2020

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

O426 / Rendering (procesado) en 3D
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AW501-O426
16.12.2020

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

O426 / Rendering (procesado) de colores falsos
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AW501-O426
16.12.2020

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

O426 / Superficie VERTICAL / Isolíneas (E, vertical)

Valores en Lux, Escala 1 : 48
Situación de la superficie en la escena 
exterior:
Punto marcado:
(192.796 m, 513.657 m, 1.500 m) 

Trama: 25 x 7 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
40 19 70 0.479 0.273

Rotación: -140.0°
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AW501-O426
16.12.2020

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

O426 / Superficie VERTICAL / Gráfico de valores (E, vertical)

Valores en Lux, Escala 1 : 48
No pudieron representarse todos los valores calculados. 

Situación de la superficie en la escena 
exterior:
Punto marcado:
(192.796 m, 513.657 m, 1.500 m) 

Trama: 25 x 7 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
40 19 70 0.479 0.273

Rotación: -140.0°
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AW501-O426
16.12.2020

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

O426 / Superficie de cálculo 2 / Isolíneas (E, perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 66
Situación de la superficie en la escena 
exterior:
Punto marcado:
(190.886 m, 511.988 m, 0.000 m) 

Trama: 9 x 7 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
43 21 69 0.485 0.298
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AW501-O426
16.12.2020

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

O426 / Superficie de cálculo 2 / Gráfico de valores (E, perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 66

Situación de la superficie en la escena 
exterior:
Punto marcado:
(190.886 m, 511.988 m, 0.000 m) 

Trama: 9 x 7 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
43 21 69 0.485 0.298
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B310-208

Contacto: 
N° de encargo: 
Empresa: 
N° de cliente: 

Fecha: 16.12.2020
Proyecto elaborado por: 



B310-208
16.12.2020

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Índice

B310-208
Portada del proyecto 1
Índice 2
B310-B208

Datos de planificación 3
Luminarias (lista de coordenadas) 4
Rendering (procesado) en 3D 5
Rendering (procesado) de colores falsos 6
Superficies exteriores

Superficie VERTICAL
Isolíneas (E, vertical) 7
Gráfico de valores (E, vertical) 8

Superficie de cálculo 2
Isolíneas (E, perpendicular) 9
Gráfico de valores (E, perpendicular) 10
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B310-208
16.12.2020

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

B310-B208 / Datos de planificación

Factor mantenimiento: 0.85, ULR (Upward Light Ratio): 0.0% Escala 1:1072

Lista de piezas - Luminarias

N° Pieza Designación (Factor de corrección)  (Luminaria) [lm]  (Lámparas) [lm] P [W]

1 2 Luminia Adara 50w 4070-R17611 (Tipo 1)* (1.000) 7500 7500 60.0
*Especificaciones técnicas modificadas Total: 15000 Total: 15000 120.0
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B310-208
16.12.2020

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

B310-B208 / Luminarias (lista de coordenadas)

Luminia Adara 50w 4070-R17611 (Tipo 1) 
7500 lm, 60.0 W, 1 x 1 x Definido por el usuario (Factor de corrección 1.250).

N° Posición [m] Rotación [°]
X Y Z X Y Z

1 165.890 316.142 5.000 0.0 0.0 5.2
2 178.864 311.883 5.000 0.0 0.0 -172.5
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B310-208
16.12.2020

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

B310-B208 / Rendering (procesado) en 3D
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B310-208
16.12.2020

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

B310-B208 / Rendering (procesado) de colores falsos
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B310-208
16.12.2020

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

B310-B208 / Superficie VERTICAL / Isolíneas (E, vertical)

Valores en Lux, Escala 1 : 82
Situación de la superficie en la escena 
exterior:
Punto marcado:
(177.892 m, 314.508 m, 1.500 m) 

Trama: 29 x 5 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
41 7.13 86 0.175 0.083

Rotación: 100.0°
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B310-208
16.12.2020

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

B310-B208 / Superficie VERTICAL / Gráfico de valores (E, vertical)

Valores en Lux, Escala 1 : 82
No pudieron representarse todos los valores calculados. 

Situación de la superficie en la escena 
exterior:
Punto marcado:
(177.892 m, 314.508 m, 1.500 m) 

Trama: 29 x 5 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
41 7.13 86 0.175 0.083

Rotación: 100.0°
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B310-208
16.12.2020

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

B310-B208 / Superficie de cálculo 2 / Isolíneas (E, perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 83
Situación de la superficie en la escena 
exterior:
Punto marcado:
(177.969 m, 312.261 m, 0.000 m) 

Trama: 17 x 7 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
75 48 86 0.640 0.553
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B310-208
16.12.2020

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

B310-B208 / Superficie de cálculo 2 / Gráfico de valores (E, perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 83

Situación de la superficie en la escena 
exterior:
Punto marcado:
(177.969 m, 312.261 m, 0.000 m) 

Trama: 17 x 7 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
75 48 86 0.640 0.553
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C315

Contacto: 
N° de encargo: 
Empresa: 
N° de cliente: 

Fecha: 16.12.2020
Proyecto elaborado por: 



C315
16.12.2020

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Índice

C315
Portada del proyecto 1
Índice 2
C315

Datos de planificación 3
Luminarias (lista de coordenadas) 4
Rendering (procesado) en 3D 5
Rendering (procesado) de colores falsos 6
Superficies exteriores

Superficie VERTICAL
Isolíneas (E, vertical) 7
Gráfico de valores (E, vertical) 8

Superficie de cálculo 2
Isolíneas (E, perpendicular) 9
Gráfico de valores (E, perpendicular) 10
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C315
16.12.2020

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

C315 / Datos de planificación

Factor mantenimiento: 0.85, ULR (Upward Light Ratio): 0.0% Escala 1:464

Lista de piezas - Luminarias

N° Pieza Designación (Factor de corrección)  (Luminaria) [lm]  (Lámparas) [lm] P [W]

1 1 Luminia Adara 50w 4070-R17611 (Tipo 1)* (1.000) 7500 7500 60.0
*Especificaciones técnicas modificadas Total: 7500 Total: 7500 60.0

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Página 3



C315
16.12.2020

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

C315 / Luminarias (lista de coordenadas)

Luminia Adara 50w 4070-R17611 (Tipo 1) 
7500 lm, 60.0 W, 1 x 1 x Definido por el usuario (Factor de corrección 1.000).

N° Posición [m] Rotación [°]
X Y Z X Y Z

1 137.979 261.478 5.000 0.0 0.0 -11.3
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C315
16.12.2020

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

C315 / Rendering (procesado) en 3D
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C315
16.12.2020

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

C315 / Rendering (procesado) de colores falsos
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C315
16.12.2020

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

C315 / Superficie VERTICAL / Isolíneas (E, vertical)

Valores en Lux, Escala 1 : 51
Situación de la superficie en la escena 
exterior:
Punto marcado:
(145.154 m, 257.292 m, 1.500 m) 

Trama: 25 x 5 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
40 17 66 0.425 0.258

Rotación: 84.0°
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C315
16.12.2020

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

C315 / Superficie VERTICAL / Gráfico de valores (E, vertical)

Valores en Lux, Escala 1 : 51

Situación de la superficie en la escena 
exterior:
Punto marcado:
(145.154 m, 257.292 m, 1.500 m) 

Trama: 25 x 5 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
40 17 66 0.425 0.258

Rotación: 84.0°

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Página 8



C315
16.12.2020

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

C315 / Superficie de cálculo 2 / Isolíneas (E, perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 59
Situación de la superficie en la escena 
exterior:
Punto marcado:
(144.675 m, 254.843 m, 0.000 m) 

Trama: 7 x 11 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
40 19 62 0.485 0.311
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C315
16.12.2020

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

C315 / Superficie de cálculo 2 / Gráfico de valores (E, perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 59

Situación de la superficie en la escena 
exterior:
Punto marcado:
(144.675 m, 254.843 m, 0.000 m) 

Trama: 7 x 11 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
40 19 62 0.485 0.311
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                              Instal·lació de nous punts de llum per a millorar la l·luminació de passos de vianants. 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANNEX 4. REQUERIMENTS TÈCNICS LLUMINÀRIES AMB TECNOLOGIA LED. 
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para luminarias con tecnología LED de alumbrado exterior
Requerimientos técnicos exigibles

1. Objeto y alcance

2.	 Definiciones

3. Legislación aplicable

4. Documentación general de la empresa

5. Requerimientos técnicos exigibles que cumplir por la luminaria y sus elementos integrantes.

6.  Cálculos lumínicos exigibles para el cumplimiento del REEIAE (R.D.1890/2008) Reglamento de 
Eficiencia	Energética	en	instalaciones	de	alumbrado	exterior.

7.	 	Informes	de	Pruebas	y	Certificados	emitidos	por	OEC	acreditada	sobre	La	luminaria	y	sus	elementos	
integrantes.

8.	 Informe	de	Pruebas	y	Certificados	emitidos	por	el	fabricante	de	la	luminaria	o	entidad	OEC	acreditada.	

9. Garantías

10. Anexos

Anexo	1:	Tabla	de	verificación	de	documentación	general	de	las	empresas.

Anexo	2:	Tablas	de	verificación	de	los	requerimientos	técnicos	exigibles	a	cumplir	por	la	luminaria	y	
sus elementos integrantes.

Anexo	3:	Tablas	de	verificación	de	informes	de	Pruebas	y	Certificados	emitidos	por	OEC	acreditada	
sobre La luminaria y sus elementos integrantes.

Anexo	4:	Tablas	de	verificación	de	los	informes	de	Pruebas	y	Certificados	emitidos	por	el	fabricante	
de la luminaria o entidad OEC acreditada.

Anexo 5: Cálculos lumínicos de referencia.

Rev. 10-Octubre-2019
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Requerimientos técnicos exigibles para luminarias con tecnología LED de alumbrado exterior

1. Objeto y alcance

El gran desarrollo de la tecnología SSL (Solid State Ligh-
ting), y especialmente el LED (Light Emitting Diode) de alta 
potencia como fuente de luz para su aplicación en luminarias 
de alumbrado exterior, ha motivado la aparición en el merca- 
do de productos que implantan esta tecnología para sustituir 
a la iluminación convencional.

Estas	 innovaciones	 pueden	 traer	 consigo	 grandes	 benefi-
cios si se constata que se obtienen los resultados lumínicos 
objetivo, se consiguen instalaciones de alumbrado energéti-
camente	más	eficientes,	se	reducen	los	costes	de	manteni-
miento y queda garantizada su durabilidad.

En cuanto a la propia tecnología LED es importante desta-
car que los parámetros proporcionados por los fabricantes 
del LED (del propio diodo emisor) no son extrapolables al 
funcionamiento de estos una vez incorporados a una lumi-
naria, ya que variarán durante su periodo de funcionamiento 
según	el	específico	diseño	de	esta.	Fundamentalmente	se	
debe a que los fabricantes del diodo caracterizan sus LED 
en condiciones nominales, que diferirán de las condiciones 
de funcionamiento reales en la propia luminaria. Por este 
motivo, los fabricantes de luminarias LED proporcionarán de 
forma clara, concisa, realista y normalizada, las característi-
cas y parámetros técnicos de sus luminarias, posibilitando la 
comparativa entre productos de diferentes fabricantes.

De manera análoga la propuesta de aplicación de tecnología 
LED	en	alumbrado	exterior	deberá	ser	suficientemente	razo-
nada mediante el correspondiente estudio luminotécnico, el 

análisis energético y las características técnicas y requisitos 
normativos del producto empleado.

En	el	Reglamento	de	Eficiencia	Energética	de	Instalaciones	
de Alumbrado Exterior, publicado el año 2008 (RD1890/2008), 
no se contempló la aplicación de esta tecnología LED, sin 
embargo, sí ha sido recogida en su Guía de Interpretación 
publicada en junio 2013. Este hecho recomienda la revisión 
e incorporación de tal reglamento en el presen- te documen-
to,	de	forma	que	quede	reflejado	en	el	mismo	cualquier	es-
pecificación	técnica	que	debería	reunir	cualquier	instalación	
con tecnología LED que quiera proveerse para la reforma o 
nueva instalación de un alumbrado exterior.

El objetivo del presente documento, elaborado por el Comité 
Español de Iluminación (CEI) y a iniciativa del Instituto para 
la	Diversificación	y	Ahorro	de	la	Energía	(IDAE),	es	desarro-
llar aquellos conceptos y requerimientos técnicos que han 
de cumplir los productos técnicos y las propias empresas 
que ofrezcan tecnología LED y garantizar que los resultados 
lumínicos, económicos y de explotación, una vez instalados, 
se corresponden con los presentados en los estudios previa- 
mente realizados.

Desde la primera edición de este documento, en mayo de 
2011,	la	tecnología	LED	se	ha	beneficiado	de	una	evolu-
ción tecnológica y normativa que ha hecho necesarias re-
gulares revisiones y actualizaciones de este documento, 
la primera en enero de 2015 y ahora esta revisión 10, en 
octubre 2019.
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Requerimientos técnicos exigibles para luminarias con tecnología LED de alumbrado exterior

2. Definiciones

Las características básicas de los elementos integrantes de 
este tipo de instalaciones son los siguientes:

2.1. Luminaria

Dispositivo	de	alumbrado	que	reparte,	filtra	o	transforma	la	
luz emitida por una o varias fuentes de luz y que comprende 
todos	los	elementos	necesarios	para	el	soporte,	 la	fijación,	
la protección de las fuentes de luz y, en caso necesario, los 
circuitos auxiliares en combinación con los medios de co-
nexión con la red de alimentación, así como los elementos 
que	permitan	 su	 fijación	a	 soportes,	 de	 forma	que	 todo	el	
conjunto	 cumpla	 con	 las	 especificaciones	marcadas	 en	 la	
normativa vigente.

2.2. LED

Fuente de luz LED: Se entiende por fuente de luz LED (Light 
Emitting Diode) a un diodo compuesto por la superposición 
de varias capas de material semiconductor que emite luz 
en una o más longitudes de onda cuando es polarizado co-
rrectamente. Un diodo es un dispositivo que permite el paso 
de la corriente en una única dirección y su correspondiente 
circuito eléctrico se encapsula en una carcasa plástica, de 
resina epoxi o cerámica según las diferentes tecnologías.

Punto de luz LED: conjunto que incorpora una luminaria 
con tecnología LED y, en caso necesario, su soporte y ele-
mentos necesarios para su funcionamiento.

Luminaria LED: luminaria que incorpora la tecnología LED 
como fuente de luz y la provee de unas condiciones de funcio-
namiento, rendimiento, vida, etc., propias de esta tecnología.

Módulo LED: sistema comprendido por uno o varios LED in-
dividuales que puede incorporar otros elementos tales como 
circuitos impresos, disipadores térmicos, sistemas ópticos y 
conexiones	eléctricas.	Su	diseño	y	características	modifica-
rán las cualidades y garantías que el propio fabricante de 
LED	 individual	 ofrece,	haciendo	así	necesaria	 su	 certifica-
ción y pruebas de funcionamiento en su integración en la 
luminaria y para la correcta aplicación de sus características.

Compartimento Óptico: parte de la luminaria donde se ubi-
ca el módulo LED.

Sistema Retrofit: elemento de tecnología LED para la susti-
tución directa, en luminaria existente, de otras

fuentes de luz y equipos auxiliares asociados. Precisa una 
justificación	 fotométrica,	mecánica	y	 térmica	del	comporta-
miento de todo el sistema donde se encuentra alojado (lu-
minaria clásica de instalación existente) y la asunción de 
la responsabilidad sobre la nueva luminaria y su necesaria 
certificación.

Dispositivo de alimentación y control electrónico (“DRI- 
VER”): elemento auxiliar utilizado para regular el funciona- 
miento de un módulo LED que adecúa la energía eléctrica 
de alimentación recibida por la luminaria a los parámetros 
exigidos para un correcto funcionamiento del sistema.

LM 80: es el estándar de la Sociedad de Ingeniería de la Ilu-
minación de Norteamérica (IESNA) aprobado para el man-
tenimiento	del	flujo	luminoso	de	fuentes	de	luz	LED.	LM-80-
08 se aplica al paquete de LED, matriz o módulo, no a un 
sistema completo (Luminaria). El estándar no proporciona 
orientación para la extrapolación de los resultados de las 
pruebas.

TM 21: es el método estándar de la Sociedad de Ingeniería 
de la Iluminación de Norteamérica (IESNA) aprobado para 
tomar datos de LM-80 y realizar proyecciones de vida. Los 
estándares se aplican a la proyección de vida del paquete de 
LED, matriz o módulo. Los resultados suelen utilizarse luego 
para extrapolar la vida útil de una fuente LED dentro de un 
sistema (luminaria o lámpara LED) conociendo la temperatu-
ra de funcionamiento del LED en dicho sistema.

2.3. Vida útil estimada para una luminaria

La vida útil estimada de una luminaria es el periodo de tiempo 
en la que ésta funciona sin llegar a perder más de un porcen-
taje	determinado	de	su	flujo	lumínico	inicial.	Está	basada	en	
la vida útil de todos los componentes que forman la misma.

Los elementos que determinan la vida de la luminaria son la 
envolvente, los soportes, el LED, el módulo LED, el driver y 
el resto de los componentes que pueden llegar a conformarla. 
Aunque los LED sigan el estándar LM80 aparecen nuevos fac-
tores que afectan a su vida útil como son la temperatura interior, 
la corriente de funcionamiento y las condiciones ambientales.

2.3.1. Vida útil del LED: Depreciación de flujo estimado 
Específicamente	en	 lo	que	se	 refiere	a	 la	vida,	se	suele	
hablar	de	vida	útil	refiriéndose	a	la	pérdida	de	una	determi-
nada cantidad de luz en una instalación, y se expresa con 
los siguientes parámetros:
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Requerimientos técnicos exigibles para luminarias con tecnología LED de alumbrado exterior

•	Lxx:	Mantenimiento	de	flujo	luminoso
•	Byy:	Probabilidad	de	pérdida	de	flujo	luminoso
• Tiempo en horas

Lxx=	Definido	normalmente	como	L70,	L80	o	L90.	Indica	
el	porcentaje	de	flujo	luminoso	respecto	al	inicial	que	va	a	
presentar la luminaria tras un periodo de tiempo determi-
nado, el cual será más o menos elevado dependiendo de 
las características del LED, la corriente de funciona- mien-
to y el diseño de la propia luminaria.

Byy = describe el porcentaje de los LEDs que se sitúan 
por	debajo	de	un	nivel	de	flujo	luminoso	(Lxx)	incluyendo	
LEDs	que	pueden	sufrir	fallo	catastrófico.
En	lo	que	se	refiere	a	su	comportamiento	en	el	tiempo,	los	
datos de la vida del led se obtienen inicialmente de la LM 
80 y se extrapolan a partir de la TM 21 normalmente a una 
temperatura	específica	de	25ºC.

LxByy ZZH nos indica el tiempo Z en horas  para el que 
y% de la población de LED usada en el mismo tipo de 

luminaria	puede	estar	por	debajo	x%	del	flujo	luminoso	a	
una	temperatura	específica.

Por ejemplo: “L80 B10 60.000 horas para una temperatura 
ambiente	definida,	normalmente	a	25ºC”,	nos	indica	que	a	
las 60.000 horas de uso puede haber un 10% de los LEDs 
por	debajo	del	80%	del	flujo	inicial,	no	significa	que	el	10%	
haya fallado completamente, sino que están por debajo 
del	80%	flujo,	y	el	resto	de	los	LEDs	estará	por	encima	del	
80%	del	flujo	inicial.

Ejemplo de gráfica de mantenimiento de flujo lumínico 
que representa un modelo en concreto de producto a 
una temperatura especifica. (Lxx Byy).

•  La Línea discontinua verde marca el límite de extrapola-
ción según la TM-21 a partir de las horas ensayadas en 
el ensayo LM80.

•  La Línea discontinua roja indica el límite de extrapola-
ción considerable cómo máximo aceptable en este caso 
particular.

Ejemplo de depreciación de flujo basada en el criterio LxxB10 a Ta de 25ºC

La grafica expresa el parámetro L80 B10 de 100.000h de funcionamiento.
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2.3.2. Vida útil del led: Mortalidad del led
La vida útil estimada no tiene en cuenta el posible fallo 
total	de	luminaria	sino	la	depreciación	de	flujo	de	las	lumi-
narias LED en una determinada instalación. Se considera 
que, en caso de fallo total de la luminaria, ésta debe ser 
sustituida o reparada de modo inmediato con lo que no 
afectaría al nivel de iluminación.

2.3.3. Vida útil de los componentes:
La vida útil de otros componentes de las luminarias LED, 
como	son	los	“drivers”,	viene	determinada	por	la	expectati-
va de vida útil indicada por el propio fabricante del compo-
nente	en	unas	condiciones	de	funcionamiento	y	certifica-
ciones concretas. El fabricante de la luminaria LED asume 
esta vida útil como propia siempre que dicho dispositivo 
tenga unas condiciones de funcionamiento análogas en 
dicha luminaria.

2.4. Certificación y Marcados

Marcado CE: Conformité	 Européenne.	 Significa	 que	 ese	
producto cumple con los requisitos de seguridad para su co-
mercialización y puede circular libremente por la Unión Euro-
pea. En el caso de luminarias, componentes y accesorios, el 
marcado CE se rige por lo dispuesto en la antigua directiva 
89/106/CE y por el Reglamento Europeo de Productos de 
Construcción	(UE)	N.º	305/2011.

Con el marcado CE de un producto de iluminación, el fa-
bricante	 auto	 certifica	 que	 aquel	 producto	 cumple	 con	 la	
normativa que le es de aplicación, en base a unos ensayos 
realizados en laboratorios propios o externos de unas lumi-
narias o modelos tipo, no de todo el proceso productivo.

Importante: Hay que distinguir el marcado CE de conformidad 
europea	del	marcado	CE	chino,	cuyas	siglas	significan	China	
Export y en este caso es evidente que es un símbolo para con-
fundir y no avala que el producto este fabricado de acuerdo con 
una	normativa	específica.	En	los	gráficos	siguientes	se	puede	
apreciar la semejanza y las diferencias entre ambos.

ENAC: Entidad Nacional de Acreditación. Es la entidad de-
signada por el Estado para operar en España como el único 
organismo nacional de acreditación, en aplicación del re-
glamento (CE) 765/2008 que regula el funcionamiento de la 
acreditación en Europa.

Acreditación ENAC: La acreditación es la herramienta 
establecida	 a	 escala	 internacional	 para	 generar	 confianza	

sobre la correcta ejecución de un determinado tipo de ac-
tividades, denominadas actividades de la evaluación de la 
conformidad y que incluyen ensayos, calibraciones, inspec-
ciones,	certificaciones	y	verificaciones	entre	otras.	En	lo	que	
se	refiere	a	este	documento,	el	alcance	de	esta	acreditación	
será conforme a la norma de referencia.

Organismo de Evaluación de la Conformidad (OEC) acre-
ditado por ENAC o equivalente europeo: cuando en este 
documento se señala el OEC acreditado por ENAC o equiva-
lente	europeo	se	está	refiriendo	a	una	entidad	(laboratorio	de	
ensayo	o	entidad	de	certificación	de	producto)	acreditada	por	
ENAC o por otro organismo de acuerdo con el Reglamento 
(CE)	nº	765/2008	del	Parlamento	Europeo	y	del	Consejo,	de	
9 de julio de 2008, por el que se establecen los requisitos de 
acreditación y vigilancia del mercado relativos a la comerciali-
zación de los productos. Es obligatorio que el OEC esté acre-
ditado	para	la	norma	a	certificar;	comprobándose	si	el	alcance	
de la acreditación incluye la norma en cuestión.

Informes de pruebas emitidos por OEC acreditado: Es el 
documento que recoge los resultados de uno o varios ensa-
yos realizados sobre el producto de acuerdo con un proce-
dimiento	específico	que	tratará	de	dar	conformidad	al	mismo	
con una norma previamente establecida.

En ocasiones, los informes de ensayo pueden incluir partes 
del ensayo no amparadas por la acreditación en cuyo caso 
la	entidad	emisora	del	documento	las	debe	identificar	de	ma-
nera inequívoca.

Certificados emitidos por OEC acreditado:	 El	 certificado	
de producto es un documento en el cual un organismo inde-
pendiente	denominado	entidad	certificadora	verifica	y	asegu-
ra que los productos suministrados por un fabricante son con-
formes con las exigencias técnicas de una o varias normas.

Equivalentes a ENAC (EA – European Acreditation): 
Como ejemplo: UKAS (Reino Unido), BELAC (Bélgica), 
COFRAC	(Francia),	DAkkS	(Alemania),	ACCREDIA	(Italia),	
PCA (Polonia), IPAC (Portugal), etc. Esta información está 
actualizada en la web de la EA (European Accreditation):

https://european-accreditation.org/ea-members/ 
directory-of-ea-members-and-mla-signatories/

EN: European Norm. Norma Europea en nuestro caso de 
aplicación para las luminarias y sus componentes.

UNE: Es el único Organismo de Normalización en España, 
designado por el Ministerio de Economía, Industria y com-
petitividad y con sus actividades impulsa el desarrollo de la 
infraestructura de la calidad. UNE representa los intereses de 
las empresas españolas en los organismos europeos e inter-
nacionales. (ISO, IEC, COMPANT, CEN, CENELEC y ETSI).



10

Requerimientos técnicos exigibles para luminarias con tecnología LED de alumbrado exterior

3. Legislación aplicable

Todos los productos incluidos en este ámbito están some-
tidos obligatoriamente al marcado CE, que indica que todo 
elemento o componente que exhibe dicho marcado cumple 
con la siguiente legislación y cualquier otra asociada que en 
cada momento sea de aplicación.

En la actualidad, las luminarias de alumbrado exterior, y en 
concreto aquellas que incorporan tecnología LED, están so- 
metidas a la siguiente Legislación:

•  REAL DECRETO 187/2016, de 6 de mayo, por el que se 
regulan las exigencias de seguridad del material eléctrico 
destinado a ser utilizado en determinados límites de ten-
sión. Por el que se traspone la DIRECTIVA 2014/35/UE 
sobre la armonización de las legislaciones de los Estados 
miembros en materia de comercialización de material eléc-
trico destina- do a utilizarse con determinados límites de 
tensión.

•  REAL DECRETO 186/2016, de 6 de mayo, por el que se 
regula la compatibilidad electromagnética de los equipos 
eléctricos y electrónicos. Por el que se traspone la DIREC- 
TIVA 2014/30/UE sobre la armonización de las legislacio-
nes de los Estados miembros en materia de compatibilidad 
electromagnética.

•  REAL DECRETO 219/2013, de 22 de marzo, sobre restric-
ciones a la utilización de determinadas sustancias peligro-
sas en aparatos eléctricos y electrónicos.

•  REAL DECRETO 187/2011, de 18 de febrero, relativo al es-
tablecimiento de requisitos de diseño ecológico aplicables 
a	los	productos	relacionados	con	la	energía	Reglamento	Nº	
1194/2012 de la Comisión de 12 de diciembre de 2012, por 
el que se aplica la Directiva de Ecodiseño 2009/125/CE a 
las lámparas direccionales, lámparas LED y sus equipos. 
Incluidas	sus	modificaciones	posteriores.

•  Real Decreto 1890/2008, que aprueba el Reglamento de 
eficiencia	energética	en	instalaciones	de	alumbrado	exte-
rior y sus instrucciones técnicas complementarias EA-01 a 
EA-07 y su Guía de Interpretación.

•  Real Decreto 842/2002 por el que se aprueba el Regla-
mento Electrotécnico de Baja Tensión y sus instrucciones 
Técnicas Complementarias ITC-BT-01 a ITC-BT-51.

•		Reglamento	CE	nº	245/2009,	de	la	Comisión	de	18	de	mar-
zo por el que se aplica la Directiva 2005/32/CE del Parla-
mento Europeo relativo a los requisitos de diseño ecoló-
gico, para lámparas, balastos y luminarias. Incluidas sus 
modificaciones	posteriores.

•  Reglamento 874/2012 DE LA COMISIÓN de 12 de julio 
de 2012 por el que se complementa la Directiva 2010/30/
UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo al 
etiquetado energético de las lámparas eléctricas y las lumi-
narias.	Incluidas	sus	modificaciones	posteriores.

•  Legislación autonómica y local aplicable.
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4. Documentación general de la empresa

Con	objeto	 de	 contribuir	 a	 la	 fiabilidad	 técnica	 de	 los	 pro-
ductos y de las instalaciones, las empresas que fabriquen 
distribuyan o instalen los productos de tecnología led para 

instalaciones de alumbrado exterior deberán entregar cum-
plimentadas las tablas incluidas en el Anexo 1, así como 
adjuntar	los	certificados	requeridos.
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5.  Requerimientos técnicos exigibles a cumplir por la luminaria  
y sus elementos integrantes

5.1. Luminarias

El diseño técnico de una luminaria puede dar como resul-
tado importantes diferencias de comportamiento. Incluso si 
dos luminarias están basadas en el mismo tipo de LED su 
comportamiento	puede	ser	muy	diferente	según	la	configu-
ración y el diseño elegido.

La	mayoría	de	las	especificaciones	iniciales	como	la	poten-
cia	consumida,	el	flujo,	espectro	y	características	de	color,	
así	como	la	eficacia	Lm/W	y	matriz	de	intensidad	luminosa,	
se tienen que medir para el conjunto de la luminaria com-
pleta,	especificándose	la	temperatura	ambiente	a	las	que	se	
realizan	las	medidas	(normalmente	25ºC).	El	motor	fotomé-
trico estará basado en un sistema de principio de óptica 
con PCB mediante el principio de adición fotométrica, con 
el uso de múltiples fuentes de luz tipo LED. Cada uno de 
estos	LEDs	estará	asociado	a	una	lente	específica,	y	la	lu-
minaria en su totalidad generará la distribución fotométrica 
de salida determinada. De esta manera la calidad y mante-
nimiento de la fotometría queda garantizada ante el fallo de 
uno o varios LEDs.

Los datos fotométricos exigibles para la luminaria utilizada 
en el proyecto son:
• Curva fotométrica de la luminaria
• Curva del factor de utilización de la luminaria
•	Flujo	luminoso	global	emitido	por	la	luminaria
•		Flujo	hemisférico	superior	instalado	(FHSinst) a 0 grados de 

inclinación.
•  Temperatura de color en K de la luz emitida por la luminaria

El factor de potencia de la luminaria deberá ser como míni-
mo 0,9 a carga máxima.

Se deberán entregar cumplimentadas las tablas del Anexo 2.

Condiciones técnicas mínimas que cumplir y documentos a 
presentar por las luminarias según el tipo de aplicación:

a) LUMINARIA MODELO FUNCIONAL

• Marca y modelo

•		Ficha	técnica	del	producto,	donde	se	describan	sus	carac-
terísticas, dimensiones, prestaciones y parámetros técni-
cos de funcionamiento.

• Marcado CE de la luminaria: Declaración de Conformidad.

•	MATERIALES.	El	cuerpo	y	la	fijación	de	la	luminaria,	estará	
formada por piezas de fundición de aluminio inyectado de 
aleación del tipo EN AC-43000, EN AC-43100, EN AC43400, 
EN AC 44100, EN AC 47100 según la norma UNE EN 1706 
o	extrusión	de	aluminio	tipo	EN	AW	6063	según	 la	norma	
EN 755-9 y EN 12020 con tratamiento térmico mínimo T5/
T6 según la norma EN 755-2:2009 y anodizado o aluminio 
laminado	tipo	EN	AW	5754	según	la	norma	EN	485-2	o	de	
acero inoxidable AISI-304 - 316 o de polímero técnico de 
alta calidad estabilizado a radiaciones UV según UNE-EN 
ISO 4892-3:2014. En el caso de utilización de estas aleacio-
nes de aluminio, se priorizarán las de menor contenido en 
cobre puesto que este componente hace que disminuya la 
resistencia frente a la corrosión, así como las de una mayor 
protección en el tratamiento de acabado mediante pintura 
en polvo que garantice la protección contra dicha corrosión. 
El	fabricante	deberá	dar	una	garantía	específica,	que	podrá	
ser independiente de la de los elementos auxiliares. Se en-
cuentran escritas de menor a mayor contenido de Cu. 

•  Sustitución independiente de los sistemas integrantes com-
partimento óptico (módulo y lente) y equipos auxiliares

• Grado de protección de la luminaria IP 66

• Grado de protección mínimo de la luminaria IK 08.

•  La luminaria deberá disponer de al menos 5 distribuciones 
fotométricas diferentes.

•		Flujo	 hemisférico	 superior	 máximo	 permitido	 (FHSinst)  
<=	3%,	con	excepción	de	zonas	clasificadas.

•  Rango de funcionamiento para temperaturas ambiente 
desde -10°C a 35°C.

•		Eficacia	mínima	de	la	luminaria	en	función	del	tipo	del	LED	
(lm/W):

TIPO DE LED lm/W

LED NEUTRO 4000K 110

LED CÁLIDO 3000K 100

LED CÁLIDO 2700K 90

LED CÁLIDO 2200K 85

LED PC-ÁMBAR (Phosphor-Converted) 70

LED ÁMBAR PURO (monocromático) 40

• Clase eléctrica disponible clase I o clase II.
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•  Medidas eléctricas: Tensión, corriente de alimentación, po-
tencia total consumida por luminaria con todos sus compo-
nentes y factor de potencia.

•  A efectos de valoración en cálculos, la vida útil estimada 
de una luminaria se considerará como máximo en 100.000 
horas,	a	una	temperatura	ambiente	de	25ºC,	especificando	
en todo momento la Lxx y Byy.

b) LUMINARIA MODELO AMBIENTAL

• Marca y modelo

•		Ficha	técnica	del	producto,	donde	se	describan	sus	carac-
terísticas, dimensiones, prestaciones y parámetros técni-
cos de funcionamiento.

• Marcado CE de la luminaria: Declaración de Conformidad.

•		MATERIALES.	El	cuerpo	y	la	fijación	de	la	luminaria,	esta-
rá formada por piezas de fundición de aluminio inyectado 
de aleación del tipo EN AC-43000, EN AC-43100, EN AC 
43400, EN AC 44100, EN AC 47100 según la norma UNE 
EN	1706	o	extrusión	de	aluminio	tipo	EN	AW	6063	según	
la norma EN 755-9 y EN 12020 con tratamiento térmico 
mínimo T5/T6 según la norma EN 755-2:2009 y anodizado 
o	aluminio	laminado	tipo	EN	AW	5754	según	la	norma	EN	
485-2 o de acero inoxidable AISI-304 - 316 o de polímero 
técnico de alta calidad estabilizado a radiaciones UV se-
gún UNE-EN ISO 4892-3:2014. En el caso de utilización 
de aleaciones de aluminio, se priorizarán las de menor 
contenido en cobre puesto que este componente hace que 
disminuya la resistencia frente a la corrosión, así como las 
de una mayor protección en el tratamiento de acabado me-
diante pintura en polvo que garantice la protección contra 
dicha corrosión. El fabricante deberá dar una garantía es-
pecífica,	que	podrá	ser	independiente	de	la	de	los	elemen-
tos auxiliares. Se encuentran escritas de menor a mayor 
contenido de Cu.

•  Sustitución independiente de los sistemas integrantes blo-
que óptico (modulo y lente) y equipos auxiliares.

•  Grado de protección (IP) grupo óptico y del resto de com-
ponentes eléctricos o su compartimento, IP66.

•  Grado de protección mínimo de la luminaria IK 08.

•  La luminaria deberá disponer de al menos 3 distribuciones 
fotométricas diferentes.

•		Flujo	hemisférico	superior	máximo	permitido	(FHS)	=	5%,	
con	excepción	de	zonas	clasificadas

•		Eficacia	mínima	de	la	luminaria	en	función	del	tipo	del	LED	
(lm/W):

TIPO DE LED lm/W

LED NEUTRO 4000K 80

LED CÁLIDO 3000K 70

LED CÁLIDO 2700K 65

LED CÁLIDO 2200K 60

LED PC-ÁMBAR (Phosphor-Converted) 55

LED ÁMBAR PURO (monocromático) 35

•  A efectos de valoración en cálculos, la vida útil estimada 
de una luminaria se considerará como máximo en 100.000 
horas,	a	una	temperatura	ambiente	de	25ºC,	especificando	
en todo momento la Lxx y Byy.

c) LUMINARIA MODELO FAROL

• Marca y modelo

•		Ficha	técnica	del	producto,	donde	se	describan	sus	carac-
terísticas, dimensiones, prestaciones y parámetros técni-
cos de funcionamiento.

• Marcado CE de la luminaria: Declaración de Conformidad.

•		MATERIALES.	El	cuerpo	y	 la	fijación	de	 la	 luminaria,	es-
tará formada por piezas de fundición de aluminio inyecta-
do de aleación del tipo EN AC-43000, EN AC-43100, EN 
AC43400, EN AC 44100, EN AC 47100 según la norma 
UNE	EN	1706	o	extrusión	de	aluminio	 tipo	EN	AW	6063	
según la norma EN 755-9 y EN 12020 con tratamiento 
térmico mínimo T5/T6 según la norma EN 755-2:2009 y 
anodizado	o	aluminio	laminado	tipo	EN	AW	5754	según	la	
norma EN485-2 o de acero inoxidable AISI-304 - 316 o de 
polímero técnico de alta calidad estabilizados a radiaciones 
UV según UNE-EN ISO 4892-3:2014. En el caso de utiliza-
ción de aleaciones de aluminio, se priorizarán las de me-
nor contenido en cobre puesto que este componente hace 
que disminuya la resistencia frente a la corrosión, así como 
las de una mayor protección en el tratamiento de acaba-
do mediante pintura en polvo que garantice la protección 
contra dicha corrosión. El fabricante deberá dar una ga-
rantía	específica,	que	podrá	ser	independiente	de	la	de	los	 
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elementos auxiliares. Se encuentran escritas de menor a 
mayor contenido de Cu.

•  Sustitución independiente de los sistemas integrantes blo-
que óptico (modulo y lente) y equipos auxiliares.

•  Grado de protección (IP) grupo óptico y del resto de com-
ponentes eléctricos o su compartimento, IP66.

• Grado de protección mínimo de la luminaria IK 08.

•  La luminaria deberá disponer de al menos 3 distribuciones 
fotométricas diferentes.

•		Flujo	hemisférico	superior	máximo	permitido	(FHS)	=	5%,	
con	excepción	de	zonas	clasificadas.

•		Eficacia	 mínima	 de	 la	 luminaria	 en	 función	 del	 tipo	 del	 
LED	(lm/W):

TIPO DE LED lm/W

LED NEUTRO 4000K 80

LED CÁLIDO 3000K 70

LED CÁLIDO 2700K 65

LED CÁLIDO 2200K 60

LED PC-ÁMBAR (Phosphor-Converted) 55

LED ÁMBAR PURO (monocromático) 35

•  A efectos de valoración en cálculos, la vida útil estimada 
de una luminaria se considerará como máximo en 100.000 
horas,	a	una	temperatura	ambiente	de	25ºC,	especificando	
en todo momento la Lxx y Byy.

d) LUMINARIA MODELO PROYECTOR

• Marca y modelo

•		Ficha	técnica	del	producto,	donde	se	describan	sus	carac-
terísticas, dimensiones, prestaciones y parámetros técni-
cos de funcionamiento.

•  Marcado CE de la luminaria: Declaración de Conformidad.

•		MATERIALES.	El	cuerpo	y	la	fijación	de	la	luminaria,	esta-
rá formada por piezas de fundición de aluminio inyectado 
de aleación del tipo EN AC-43000, EN AC-43100, EN AC 

43400, EN AC 44100, EN AC 47100 según la norma UNE 
EN	1706	o	extrusión	de	aluminio	tipo	EN	AW	6063	según	
la norma EN 755-9 y EN 12020 con tratamiento térmico 
mínimo T5/T6 según la norma EN 755-2:2009 y anodizado 
o	aluminio	laminado	tipo	EN	AW	5754	según	la	norma	EN	
485-2 o de acero inoxidable AISI-304 - 316 o de polímero 
técnico de alta calidad estabilizado a radiaciones UV se-
gún UNE-EN ISO 4892-3:2014. En el caso de utilización 
de aleaciones de aluminio, se priorizarán las de menor 
contenido en cobre puesto que este componente hace que 
disminuya la resistencia frente a la corrosión, así como las 
de una mayor protección en el tratamiento de acabado me-
diante pintura en polvo que garantice la protección contra 
dicha corrosión. El fabricante deberá dar una garantía es-
pecífica,	que	podrá	ser	independiente	de	la	de	los	elemen-
tos auxiliares. Se encuentran escritas de menor a mayor 
contenido de Cu.

•   Sustitución independiente de los sistemas integrantes blo-
que óptico (modulo y lente) y equipos auxiliares.

•  La luminaria deberá disponer de al menos 3 distribuciones 
fotométricas diferentes con al menos 1 asimétrica frontal.

• Grado de protección de luminaria de IP 66.

• Grado de protección mínimo de la luminaria IK08.

•		Flujo	hemisférico	superior	máximo	permitido	(FHS)	=	1%,	
con	excepción	de	zonas	clasificadas.

•		Eficacia	mínima	de	la	luminaria	en	función	del	tipo	del	LED	
(lm/W):

TIPO DE LED lm/W

LED NEUTRO 4000K 110

LED CÁLIDO 3000K 100

LED CÁLIDO 2700K 90

LED CÁLIDO 2200K 85

LED PC ÁMBAR (Phosphor-Converted) 70

LED ÁMBAR PURO (monocromático) 40

•  A efectos de valoración en cálculos, la vida útil estimada 
de una luminaria se considerará como máximo en 100.000 
horas,	a	una	temperatura	ambiente	de	25ºC,	especificando	
en todo momento la Lxx y Byy.
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e) SISTEMA RETROFIT

•		El	Sistema	Retrofit	normalmente	es	aplicable	a	luminarias	
especiales que por su diseño, forma, características y ma-
teriales empleados en su construcción no puedan ser re-
emplazados y que requieran de esta solución.

•  Grado de protección (IP) grupo óptico y del resto de com-
ponentes eléctricos o su compartimento IP66.

• Grado de protección (IK) mínimo de la luminaria 08.

•  La luminaria deberá disponer de al menos 3 distribuciones 
fotométricas diferentes.

•		Su	eficacia	mínima	será	 la	correspondiente	al	modelo	de	
luminaria que vaya a sustituir.

Se recomienda que cualquier luminaria solo debe ser ac-
tualizada a tecnología LED por el fabricante de esta, ya que 
es el único que conoce el diseño como para poder realizar 
dicha actualización con garantía.

La	modificación	 de	 una	 luminaria	 ya	 instalada	 y	 equipada	
con lámpara de descarga o de otra tecnología, adaptándolo 
a diferentes soluciones con fuentes de luz tipo LED (ya sea 
mediante	“lámparas	de	reemplazo”,	“sustitución	del	sistema	
óptico”	 o	 “sistema	 LED	 Retrofit”)	 implica	 operaciones	 téc-
nicas, mecánicas y/o eléctricas (por ejemplo, desconectar 
o puentear el equipo existente). Esto compromete la segu-
ridad y las características de la luminaria original y puede 
generar diferentes problemas en el ámbito de seguridad, 
compatibilidad electromagnética, marcado legal, distribución 
fotométrica,	características	de	disipación	 térmica,	flujo,	efi-
ciencia de la luminaria, consumo, vida útil y garantía.

En	estos	casos,	el	producto	resultante	de	las	modificaciones	
anteriormente mencionadas se convierte en una nueva lumi-
naria;	por	tanto,	quien	efectúa	dichas	modificaciones	pasa	a	
convertirse en fabricante de esta, siéndole aplicable la tota-
lidad de la Legislación y Normativa, así como la responsa-
bilidad sobre el producto, sobre su correcto funcionamiento, 
sobre la seguridad eléctrica y mecánica tanto del producto 
como de la instalación eléctrica asociada. Todo fabricante de 
retrofits	debe	entregar	una	hoja	de	instrucciones	que	seña-
lará	como	se	debe	instalar	el	kit	en	la	luminaria	en	concreto.

5.2. Componentes

5.2.1. Fuente Luminosa tipo LED

Los LEDs utilizados para conformar el compartimento óp-
tico de la luminaria deberán presentar la siguiente docu-
mentación:

•  Marca, modelo y fabricante del LED. Se adjuntará siem-
pre	 la	ficha	 técnica	del	LED	utilizado,	en	 la	que	apare-
cerán	todas	sus	características	de	funcionamiento,	flujo	
luminoso, reproducción cromática, temperatura de color, 
curva espectral a la temperatura de color empleada, y 
características eléctricas.

Se deberán entregar cumplimentadas las tablas del Anexo 2.

5.2.2. Módulo LED

El módulo LED de la luminaria se deberá conformar con 
los	LEDs	antes	mencionados.	Para	su	correcta	identifica-
ción, se deberá presentar la siguiente información:

•  Número de LEDs dispuestos en cada uno de los módulos 
propuestos con la luminaria

•  Temperatura de color, curva espectral e IRC utilizados en la lu-
minaria presentada, siendo recomendadas las siguientes: 
 
  •  Blanco, de (2200 a 4000) K con una tolerancia  

de ± 300K
 • PC ámbar
 • Ámbar

•	Flujo	luminoso.

•  Corriente de alimentación del módulo LED para la lumi-
naria propuesta

• Marcado CE: Declaración de conformidad.

Se deberán entregar cumplimentadas las tablas del  
anexo 2.

5.2.3. Dispositivo de Alimentación y Control (“Driver”)

El Driver, o dispositivo de alimentación y control emplea- 
do en la luminaria para su uso sobre el módulo luminoso, 
debe ser elementos independientes y siempre con posibi-
lidad de su reemplazo independiente. Además, se aporta-
rán los datos y se cumplirán las características técnicas 
dadas a continuación:

• Marca, modelo y fabricante.

•		Se	adjuntará	siempre	la	ficha	técnica	del	“Driver”	utiliza-
do, en la que aparecerán todas sus características de 
funcionamiento.

• Marcado CE: Declaración de Conformidad.

Se deberán entregar cumplimentadas las tablas del anexo 2.
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5.2.4. Otros Dispositivos Eléctricos o Electrónicos
El avance tecnológico de las luminarias de alumbrado ex-
terior hace posible el hecho de que se integren otros dis-
positivos, ya sean de protección eléctrica o de control para 
su	telegestión,	siendo	necesario	especificar	estos	disposi-
tivos, así como incluir en la documentación a presentar so-
bre	las	luminarias,	tanto	la	ficha	técnica	como	el	marcado	
CE de cada uno de dichos dispositivos.

Las luminarias en alumbrado exterior deberán estar prote-
gidas contra sobretensiones transitorias a través de la red 
de	hasta	6kV/3kA	en	modo	diferencial	(entre	fase	y	neutro)	
en	el	caso	de	luminarias	Clase	II	y	de	hasta	10kV/10kA	en	
modo común (entre fase/neutro y tierra) en el caso de que 
exista un punto de la luminaria conectada a tierra.

Según el REBT todos los cuadros eléctricos en los que se 
instalen luminarias LED estén dotados de protección con-
tra sobretensiones permanentes y transitorias.

Debido a la carga electroestática, se recomienda que en 
las instalaciones que se realicen sobre postes de material 
aislante (plástico, hormigón, madera,) las luminarias estén 
dotadas de un dispositivo de protección contra descargas 
electrostáticas (excepto cuando las luminarias sean com-
pletamente de material aislante en cuyo caso esta protec-
ción no es necesaria).

Estos otros dispositivos que se incorporen deberán apor-
tar la siguiente documentación:

• Marca, modelo y fabricante.

•		Se	adjuntará	siempre	la	ficha	técnica,	en	la	que	aparece-
rán todas sus características de funcionamiento

• Marcado CE: Declaración de Conformidad.

Se deberán entregar cumplimentadas las tablas del Anexo 2.
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6.  Cálculos lumínicos exigibles para el cumplimiento del Reglamento de 
Eficiencia Energética en Instalaciones de Alumbrado Exterior. REEIAE 
(R.D.1890/2008)

El cumplimiento del REEIAE no se circunscribe exclusiva-
mente	 a	 la	 utilización	 de	 luminarias	 de	 elevada	 eficiencia	
energética y reducida contaminación lumínica, sino que pre-
cisa que estos equipos aporten unas prestaciones lumino-
técnicas	 concretas	 para	 su	 instalación	 específica	 en	 cada	
uno de los distintos viales del municipio a los que van des-
tinados.

Estas	 prestaciones	 están	 definidas	 por	 las	 características	
fotométricas de cada luminaria en función de su ubicación, 
tipología, características del vial a iluminar y del nivel de  

iluminación requerido para éste, así como por las uniformi-
dades obtenidas con su distribución.

Para	poder	verificar	que	la	instalación	propuesta	es	luminotéc-
nicamente adecuada, la empresa deberá efectuar y aportar 
en	su	documentación	los	cálculos	fotométricos	y	de	eficiencia	
energética de sus luminarias para cada tipología de vial o espa-
cio a iluminar en el municipio y para cada modelo de luminaria. 
A	tal	fin,	en	el	Anexo 5 se facilita un conjunto de secciones y 
aplicaciones donde seleccionar aquellas que más se adecuen 
a las tipologías de esos viales o espacios a iluminar.
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7.  Informes de Pruebas y Certificados emitidos por OEC sobre la luminaria  
y sus elementos integrantes.

Se deberán aportar los siguientes informes de pruebas o cer-
tificados	de	producto	emitidos	por	OEC	acreditada	por	ENAC	
o equivalente europeo, de la luminaria y componentes que 
forman	parte	de	 la	propuesta,	 verificando	 las	características	
indicadas por el fabricante, debiendo cumplir los valores de 
referencia. 

Pruebas	o	certificados	emitidos	por	OEC	acreditada	ENAC	o	
equivalente europeo. En ocasiones, los informes de ensayo 
pueden incluir partes del ensayo no amparadas por la acre-
ditación en cuyo caso la entidad emisora del documento las 
debe	identificar	de	manera	inequívoca.	

Se	deberán	entregar	los	informes	o	certificados	determinados	
en el anexo 3.

Alcance del acreditador

1.		Documento	del	alcance	de	la	acreditación	del	certificador/es	
de	estos	informes	o	certificados.

Requisitos de Seguridad:

2.  UNE EN 60598-1 Luminarias. Requisitos generales y en-
sayos.

3.  UNE EN 60598-2-3 o UNE EN 60598-2-5 Luminarias. Re-
quisitos particulares. Luminarias de alumbrado público o 
proyectores.

4.  UNE EN 62471 Seguridad  fotobiológica de lámparas y apa-
ratos que utilizan lámparas, o por su norma de aplicación 
IEC/TR 62778

5.		Certificado	sobre	el	grado	de	hermeticidad	de	la	luminaria:	
conjunto óptico y general, según norma UNE-EN 60598. 
(Este ensayo puede incluirse también en los requisitos de 
seguridad de la luminaria)

6.  Ensayo de grado de protección contra los impactos mecá-
nicos externos según norma UNE-EN 62262. (Este ensayo 

puede incluirse también en los requisitos de seguridad de 
la luminaria)

Compatibilidad Electromagnética:

7.  UNE-EN 61000-3-2. Compatibilidad electromagnética (CEM). 
Parte 3-2: Límites. Límites para las emisiones de corriente ar-
mónica (equipos con corriente de entrada 16 A por fase)

8.  UNE-EN 55015. Límites y métodos de medida de las ca-
racterísticas relativas a la perturbación radioeléctrica de los 
equipos de iluminación y similares.

9.  UNE-EN 61547. Equipos para alumbrado de uso general. 
Requisitos de inmunidad CEM.

Componentes de las luminarias

10.  UNE-EN 62031. Módulos LED para alumbrado general. 
Requisitos de seguridad. (Este ensayo puede incluirse 
también en los requisitos de seguridad de la luminaria.)

11.  UNE-EN 61347-2-13. Dispositivos de control de lámpara. 
Parte 2-13: Requisitos particulares para dispositivos de 
control electrónicos alimentados con corriente continua o 
corriente alterna para módulos LED.

12.  UNE-EN 62384. Dispositivos de control electrónicos ali-
mentados en corriente continua o corriente alterna para 
módulos LED. Requisitos de funcionamiento.

Materiales de las luminarias

13.  Informe de ensayo en relación al material que compone el 
cuerpo	y	la	fijación	de	las	luminarias	conforme	al	punto	5.1	
en el apartado que corresponda.

 a. Luminaria modelo funcional
 b. Luminaria modelo ambiental
 c. Luminaria modelo farol
 d. Luminaria modelo proyector
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8.  Informe de pruebas o certificados emitidos por el fabricante  
de la luminaria u OEC acreditada.

El	informe	de	pruebas	o	certificados	emitidos	por	el	fabrican-
te de la luminaria o por una entidad acreditada por ENAC 
o equivalente europeo, se describe en los siguientes cinco 
puntos:

1.  Marcado CE: Declaración de conformidad, tanto de la lu-
minaria como de sus elementos integrantes. (Propio de la 
empresa)

Mediciones y ensayos

2.  Ensayo fotométrico y matriz de intensidades luminosas 
acorde con UNE-EN 13032 1:2006+A1:2014: y UNE EN 
13032-4:

 a. Curvas isolux.
 b.  Distribución angular de intensidad luminosa. c. 

Diagrama del factor de utilización.
	 c.	Flujo	luminoso	total	emitido	por	la	luminaria.
	 d.		Flujo	luminoso	al	hemisferio	superior	en	posición	

de	trabajo	máximo	permitido	FHSINST (ULOR en 
inglés).

	 e.		Porcentaje	de	flujo	luminoso	hacia	el	hemisferio	
superior	(%FHSinst)

	 f.	Eficacia	(lm/W).

3.  Ensayo colorimétrico de la luminaria según la norma UNE 
EN 13032-4:

 a.  Medida del Índice de Reproducción Cromática 
(mínimo requerido: IRC 70).

 b.  Temperatura de color correlacionada en Kelvin,  
rango de temperatura desde 2700 a 4000K  
(+ 300).

 c. Espectro.
 d. Coordenadas cromáticas.

4. Ensayo de medidas eléctricas de la luminaria:
 a. Tensión.
 b.  Corriente de alimentación. c. Potencia total con-

sumida.	d.	Factor	de	potencia.

Nota: Estos dos últimos ensayos pueden estar incluidos de 
manera conjunta en el ensayo fotométrico y en el de seguri-
dad de la luminaria.

En todos estos ensayos se aceptará como válido un único 
reporte que englobe cada modelo de luminaria, conforme a:

•  En el caso fotométrico, el de mayor número de LEDs dife-
renciado por cada óptica.

•  En el caso de mediciones eléctricas, el de mayor potencia 
de la luminaria.
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9.  Garantías

El fabricante, empresa distribuidora o empresa instaladora 
aportará las garantías que estime oportunas o le sean de- 
mandadas. La garantía no tiene por qué coincidir con la ex-
pectativa de vida del módulo de led dada por el LxxByy.

La garantía mínima debe ser de 5 años para todo el 
con- junto, esto incluye la luminaria, propiamente dicha, el 
módulo LED, Driver y otros componentes asociados (sen-
sores, nodos de comunicación, etc.), cuando alguno de 
ellos o en conjunto, pueda provocar un fallo total o una 
pérdida	de	flujo	superior	a	la	prevista	en	sus	condiciones	
de garantía (factor de mantenimiento y vida útil), garanti-
zándose las prestaciones luminosas de los productos. El 
parámetro de referencia para una instalación de Alumbra-
do Público o Ambiental, será para un uso de 4.200 horas/
año	para	una	temperatura	ambiente	promedio	de	25ºC	en	
horario nocturno y no disminuirá por el uso de controles y 
sistemas de regulación.

En el supuesto de instalaciones donde el alumbrado es per-
manente o en cualquier caso superior a 4.200 horas/año, 
deberán evaluarse previamente las condiciones concretas, 
horas anuales, condiciones ambientales, etc. En cualquier 
caso, las garantías mínimas establecidas, no podrán ser por 
este motivo objeto de merma y deberán cubrir el conjunto 
completo de la luminaria.

Los aspectos principales para cumplir son los siguientes:

a)		Fallo	 total	 de	 luminaria:	 Se	 considera	 el	 fallo	 total	 de	
luminaria cuando ésta deja de emitir luz, por fallo de dri-
ver, del módulo completo del LED o por fallo de una par-
te de estos cuyo resultado sea inferior lumínica- mente 
a la expectativa de vida garantizada (LxxByy).

b)  En estos casos se procederá a la sustitución de los 
componentes que hayan fallado o de la luminaria com-
pleta según las necesidades.

c)		Fallo	del	sistema	de	alimentación:	Los	“drivers”	o	fuentes	
de alimentación, deberán mantener su funciona- miento 
sin alteraciones en sus características duran- te el plazo 
de cobertura de la garantía, normalmente quedarán ex-
cluidos en la garantía los elementos de protección como 
fusibles y protecciones contra sobretensiones.

d)  Otros defectos (defectos mecánicos): Las luminarias 
pueden presentar otros defectos mecánicos debidos a 
fallas de material, ejecución o fabricación por parte del 
fabricante. Estos defectos deben quedar debidamente 
reflejados	en	los	términos	de	garantía	acordados.

e)		Reducción	indebida	del	flujo	luminoso:	La	luminaria	de-
berá	mantener	el	flujo	luminoso	indicado	en	la	garantía	
de acuerdo con la fórmula propuesta Lxx Bxx.
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10. Anexos

Anexo 1: Tabla de verificación de documentación general de las empresas.

Se deberán entregar las tres tablas completas, con excepción de la segunda y tercera en el caso de que no participe empresa 
distribuidora o instaladora. En todos los casos se deberá cumplimentar la tabla del fabricante de la luminaria.

DATOS GENERALES DE LA EMPRESA FABRICANTE 
DE LA LUMINARIA LED SI NO

1 Nombre de la empresa

2 Actividad social de la empresa

3 Código	Identificación	Fiscal

4 Dirección postal

5 Dirección correo electrónico

6 Página/s web

7 Nº	Teléfono	y	Fax

8 Persona de contacto

9 Certificado	UNE-EN	ISO	9001

10 Certificado	UNE-EN	ISO	14001

11 Catálogo Digital Publicado de Producto

12 Certificado	de	la	empresa	de	adhesión	a	un	sistema	integrado	 
de gestión de residuos (SIG)
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DATOS GENERALES DE LA EMPRESA DISTRIBUIDORA SI NO

1 Nombre de la empresa

2 Actividad social de la empresa

3 Código	Identificación	Fiscal

4 Dirección postal

5 Dirección correo electrónico

6 Página/s web

7 Nº	Teléfono	y	Fax

8 Persona de contacto

9 Catálogo Digital Publicado de Producto

10 Fichas	cumplimentadas

11 Certificado	de	la	empresa	de	adhesión	a	un	sistema	
integrado de gestión de residuos (SIG)

DATOS GENERALES DE LA EMPRESA INSTALADORA SI NO

1 Nombre de la empresa

2 Actividad social de la empresa

3 Código	Identificación	Fiscal

4 Dirección postal

5 Dirección correo electrónico

6 Página/s web

7 Nº	Teléfono	y	Fax

8 Persona de contacto

9 Certificado	de	Instalador	Autorizado	
en Baja Tensión

10 Certificado	de	la	empresa	de	adhesión	a	un	
sistema integrado de gestión de residuos (SIG)
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Anexo 2: Tablas de verificación de los requerimientos técnicos exigibles a cumplir por la luminaria y sus elementos 
integrantes.

Se deberá cumplimentar la tabla o tablas a la que corresponda cada tipo de luminaria o luminarias incluidas en el proyecto.

DATOS Y DOCUMENTACIÓN TÉCNICA DE LA LUMINARIA  
TIPO FUNCIONAL SI NO

1 Marca y Modelo

2 Ficha	Técnica

3 Marcado CE

4 Material	de	Fabricación	conforme	el	apartado	5.	

5 Sustitución independiente de los sistemas integrantes  
compartimento óptico (módulo y lente) y equipos auxiliares

6 Grado de estanqueidad en la luminaria IP 66

7 Grado de protección ante impactos en la luminaria  
mínimo IK 08

8 Rango de temperatura de funcionamiento -10°C a 35°C

9 Número de distribuciones fotométricas, al menos 5

10 Curvas	Fotométricas	y	de	utilización	de	la	luminaria,	 
al menos 5

11 FHSINST , máximo permitido 3%

12 Temperatura de color en K de la luz emitida  
por la luminaria, máxima permitida (4000K)

13

Eficacia	de	salida	de	la	luminaria	(lm/W)

TIPO DE LED lm/W min
LED	NEUTRO	4000ºK 110
LED	CÁLIDO	3000ºK 100
LED	CÁLIDO	2700ºK 90
LED	CÁLIDO	2200ºK 85
LED PC-ÁMBAR (Phosphor-Converted) 70
LED ÁMBAR PURO (monocromático) 40

14 Clase Eléctrica

15 Medidas	Eléctricas:	Tensión,	corriente,	potencia	total	consumida	y	Factor	
de potencia (>0.9)
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DATOS Y DOCUMENTACIÓN TÉCNICA  
DE LA LUMINARIA TIPO FUNCIONAL SI NO

16 Vida útil estimada de la luminaria 
(Se considerará como máximo 100.000h)

17 Ficha	Técnica	del	LED	utilizado	en	la	luminaria	y	marcado	CE

18 Número de LEDs y Corriente de Alimentación

19 Ficha	Técnica	Driver	y	marcado	CE

20
Ficha	Técnica	de	otros	dispositivos	
(SPD, OLC,…etc) y marcado CE, 
que se estimen oportunos

DATOS Y DOCUMENTACIÓN TÉCNICA 
DE LA LUMINARIA TIPO AMBIENTAL SI NO

1 Marca y Modelo

2 Ficha	Técnica

3 Marcado CE

4 Material	de	Fabricación	conforme	el	apartado	5

5
Sustitución independiente de los sistemas 
integrantes compartimento óptico 
(módulo y lente) y equipos auxiliares

6 Grado de protección (IP) del grupo óptico y del resto 
de componentes eléctricos o su compartimento, IP66

7 Grado de protección ante impactos  
en la luminaria mínimo IK 08

8 Rango de temperatura de funcionamiento 
-10°C a 35°C

9 Número de distribuciones fotométricas,  
al menos 3

10 Curvas	Fotométricas	y	de	utilización	 
de la luminaria, al menos 3

11 FHSINST , máximo permitido 5%

12 Temperatura de color en K de la luz emitida  
por la luminaria, máxima permitida (4000K)
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DATOS Y DOCUMENTACIÓN TÉCNICA DE LA 
LUMINARIA TIPO AMBIENTAL SI NO

13

Eficacia	de	salida	de	la	luminaria	(lm/W)

TIPO DE LED lm/W min
LED	NEUTRO	4000ºK 80
LED	CÁLIDO	3000ºK 70
LED	CÁLIDO	2700ºK 65
LED	CÁLIDO	2200ºK 60
LED PC-ÁMBAR 
(Phosphor-Converted) 55

LED ÁMBAR PURO 
(monocromático) 35

14 Clase Eléctrica

15 Medidas Eléctricas: Tensión, corriente,  
potencia	total	consumida	y	Factor	de	potencia	(>0.9)

16 Vida útil estimada de la luminaria  
(Se considerará como máximo 100.000h)

17 Ficha	Técnica	del	LED	utilizado	en	la	luminaria	y	marcado	CE

18 Número de LEDs y Corriente de Alimentación

19 Ficha	Técnica	Driver	y	marcado	CE

20 Ficha	Técnica	de	otros	dispositivos	(SPD,	nodo	de	comunicación,	
etc.,) y marcado CE, que se estimen oportunos

DATOS Y DOCUMENTACIÓN TÉCNICA DE FAROL SI NO

1 Marca y Modelo

2 Ficha	Técnica

3 Marcado CE

4 Material	de	Fabricación	conforme	el	apartado	5

5
Sustitución independiente de los sistemas 
integrantes compartimento óptico 
(módulo y lente) y equipos auxiliares

6 Grado de protección (IP) grupo óptico  
y del resto de componentes eléctricos o su compartimento, IP66.

7 Grado de protección ante impactos en la 
luminaria mínimo IK 08
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DATOS Y DOCUMENTACIÓN TÉCNICA DE FAROL SI NO

8 Rango de temperatura de funcionamiento -10°C a 35°C

9 Número de distribuciones fotométricas, 
al menos 3

10 Curvas	Fotométricas	y	de	utilización	
de la luminaria, al menos 3

11 FHSINST, máximo permitido 5%

12 Temperatura de color en K de la luz emitida 
por la luminaria, máxima per- mitida (4000K)

13

Eficacia	de	salida	de	la	luminaria	(lm/W)

TIPO DE LED lm/W min
LED	NEUTRO	4000ºK 80
LED	CÁLIDO	3000ºK 70
LED	CÁLIDO	2700ºK 65
LED	CÁLIDO	2200ºK 60
LED PC-ÁMBAR 
(Phosphor-Converted) 55

LED ÁMBAR PURO 
(monocromático) 35

14 Clase Eléctrica

15 Medidas Eléctricas: Tensión, corriente, 
potencia	total	consumida	y	Factor	de	potencia	(>0.9)

16 Vida útil estimada de la luminaria 
(Se considerará como máximo 100.000h)

17 Ficha	Técnica	del	LED	utilizado	en	la	luminaria	y	marcado	CE

18 Número de LEDs y Corriente de Alimentación

19 Ficha	Técnica	Driver	y	marcado	CE

20
Ficha	Técnica	de	otros	dispositivos	
(SPD, OLC, nodo de comunicación, etc.) y marcado CE, 
que se estimen oportunos



27

Requerimientos técnicos exigibles para luminarias con tecnología LED de alumbrado exterior

DATOS Y DOCUMENTACIÓN TÉCNICA DEL PROYECTOR SI NO

1 Marca y Modelo

2 Ficha	Técnica

3 Marcado CE

4 Material	de	Fabricación	conforme	el	apartado	5

5
Sustitución independiente de los sistemas 
integrantes compartimento óptico 
(módulo y lente) y equipos auxiliares

6 Grado de estanqueidad IP 66 en el 
Bloque óptico

7 Grado de protección ante impactos 
en la luminaria mínimo IK 08

8 Rango de temperatura de funcionamiento -10°C a 35°C

9 Número de distribuciones fotométricas, 
al menos 3 (1 asimétrica)

10 Curvas	Fotométricas	y	de	utilización	
de la luminaria, al menos 3 (1 asimétrica)

11 FHSINST , máximo permitido 1%

12 Temperatura de color en K de la luz emitida 
por la luminaria, máxima permitida (4000K)

13

Eficacia	de	salida	de	la	luminaria	(lm/W)

TIPO DE LED lm/W min
LED	NEUTRO	4000ºK 110
LED	CÁLIDO	3000ºK 100
LED	CÁLIDO	2700ºK 90
LED	CÁLIDO	2200ºK 85
LED PC-ÁMBAR 
(Phosphor-Converted) 70

LED ÁMBAR PURO 
(monocromático) 40

14 Clase Eléctrica

15 Medidas Eléctricas: Tensión, corriente, 
potencia	total	consumida	y	Factor	de	potencia	(>0.9)

16 Vida útil estimada de la luminaria 
(Se considerará como máximo 100.000h)

17 Ficha	Técnica	del	LED	utilizado	en	la	luminaria	
y marcado CE

18 Número de LEDs y Corriente de Alimentación

19 Ficha	Técnica	Driver	y	marcado	CE

20 Ficha	Técnica	de	otros	dispositivos	(SPD,	nodo	de	comunicación,…
etc) y marcado CE, que se estimen oportunos
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Requerimientos técnicos exigibles para luminarias con tecnología LED de alumbrado exterior

Anexo 3: Tablas de verificación de informes de Pruebas y Certificados emitidos por OEC acreditada sobre  
La luminaria y sus elementos integrantes.

Informes de Pruebas y Certificados emitidos por OEC 
acreditada sobre La luminaria y sus elementos integrantes SI NO

1 Documento del alcance de la acreditación  
del	certificador/es	de	estos	informes	o	certificados.	  

2 UNE EN 60598-1 Luminarias. Requisitos generales 
y ensayos.

3
UNE EN 60598-2-3 o 60598-2-5 Luminarias. 
Requisitos particulares. Luminarias de Alumbrado 
público o proyectores.

4
UNE EN 62471 Seguridad fotobiológica de 
lámparas y aparatos que utilizan Lámparas,
o según IEC/TR 62778 que es su norma de aplicación.

5

Certificado	sobre	el	grado	de	hermeticidad	de	la	luminaria:	
conjunto óptico y general, según norma UNE-EN 60598. 
Este ensayo puede incluirse también en los requisitos de seguridad 
de la luminaria.

6

EI Ensayo de grado de protección contra los 
impactos mecánicos externos según norma 
UNE-EN 62262. (Este ensayo puede incluirse también 
en los requisitos de seguridad de la luminaria)

7

UNE-EN 61000-3-2. Compatibilidad electromagnética (CEM). Parte 
3-2: Límites. Límites para las 
emisiones de corriente armónica 
(equipos con corriente de entrada 16A por fase)

8

UNE-EN 55015. Límites y métodos de medida 
de las características relativas a la perturbación 
radioeléctrica de los equipos de iluminación 
y similares.

9 UNE-EN 61547. Equipos para alumbrado de uso 
general. Requisitos de inmunidad CEM.

10
UNE-EN 62031. Módulos LED para alumbrado 
general. Requisitos de seguridad. Este ensayo 
puede incluirse también en los requisitos 
de seguridad de la luminaria.

11

UNE-EN 61347-2-13. Dispositivos de control 
de lámpara. Parte 2-13: Requisitos particulares para dispositivos 
de control electrónicos 
alimentados con corriente continua o corriente 
alterna para módulos LED.

12

UNE-EN 62384. Dispositivos de control 
electrónicos alimentados en corriente continua 
o corriente alterna para módulos LED. 
Requisitos de funcionamiento.

13

Informe de ensayo en relación al material que 
compone	el	cuerpo	y	la	fijación	de	las	luminarias	
conforme al punto 5.1 en el apartado que corresponda. 
A – Luminaria modelo funcional 
B – Luminaria modelo ambiental 
C – Luminaria modelo farol 
D – Luminaria modelo proyector
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Requerimientos técnicos exigibles para luminarias con tecnología LED de alumbrado exterior

Anexo 4: Tablas de verificación de los informes de Pruebas y Certificados emitidos por el fabricante de la luminaria 
u OEC acreditada.

Informe de Pruebas o Certificados emitidos por el fabricante de la lumina-
ria o entidad OEC acreditada SI NO

1 Marcado CE: Declaración de conformidad, tanto de la luminaria 
como de sus elementos integrantes. (Propio de la empresa)

2 Ensayo fotométrico de la luminaria según  
la Norma UNE EN 13032-4.

3 Ensayo colorimétrico de la luminaria según  
la Norma UNE EN 13032-4.

4

Ensayo de medidas eléctricas: tensión,  
corriente de alimentación, potencia nominal leds y potencia total 
consumida por luminaria con todos sus elementos integrantes y 
factor de potencia. Este ensayo puede incluirse también en los 
requisitos de seguridad de la luminaria.



30
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Con	el	fin	de	poder	evaluar	la	calidad	de	la	iluminación	y	de	
la correcta adecuación del producto ofertado a los distintos 
ámbitos del proyecto, es imprescindible la presentación de 
cálculos	luminotécnicos	que	reflejen	las	prestaciones	de	las	
luminarias en función de su ubicación, tipología, característi-
cas del vial a iluminar y del nivel de iluminación.

En el presente Anexo se detallan una serie de secciones y 
aplicaciones	de	alumbrado	exterior	para	 justificar	esos	cál-
culos fotométricos. Sobre estas se seleccionarán aquellas 
que más se adecuen a las tipologías de los viales o espacios 
a iluminar en el municipio.

Para efectuar los cálculos se tendrá en cuenta lo siguiente:

1.  No se admitirán cálculos en los que los niveles medios 
de luminancia o de iluminancia de cada una de las zonas 
estén por encima del 20% de los valores de referencia.

2.  Deberán alcanzarse los niveles de uniformidad regulados.
3.		En	 las	clases	de	alumbrado	 “S”	deberán	alcanzarse	 los	

valores mínimos de iluminancia. 
4.  Se cumplirán los valores de deslumbramiento estableci-

dos.

Los cálculos serán realizados bajo un programa de cálculo 
lumínico reconocido en el mercado. 

Dichos cálculos se realizarán: 

•		Bajo	un	mismo	Factor	de	Mantenimiento.	Si	no	hay	exigen-
cia	o	justificación	previa	sobre	el	factor	de	mantenimiento	a	
emplear en los mismos, se utilizará un factor de valor 0,85. 

•		Para	una	temperatura	de	color	especifico	que	no	excederá	
de 4000K ± 300. 

•		El	FHSinst cumplirá con los valores indicados según el mo-
delo de luminaria o proyector empleado.

•		Además,	 para	 unificar	 criterios	 y	 realizar	 los	 cálculos	 re-
queridos en luminancias, se tomará como pavimento el tipo 
R3007 en todos los cálculos, de acuerdo con lo establecido 
en	el	Reglamento	de	Eficiencia	Energética	en	Instalaciones	
de Alumbrado Exterior.

Cualquier otra situación no contemplada en este anexo de-
berá calcularse de forma similar a las anteriores.

Modelos de secciones y aplicación para la ejecución de los 
cálculos:

·	Vial	Funcional:	1,	2,	3,	4,	5,	6,	7
·		Vial	Ambiental	y	Farol:	8,	9,	10,	11,	12,	13,	14,	15,	16,	17,	

18, 19, 20
· Vial Proyección

Anexo 5: Cálculos lumínicos de referencia
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Requerimientos técnicos exigibles para luminarias con tecnología LED de alumbrado exterior

Secciones tipo a cumplimentar mediante cálculos 
lumínicos justificativos:
VIAL FUNCIONAL

1. Sección de alumbrado vial funcional carretera H=6m con luminaria funcional

· Carretera con 1 carril de 4m.
· Altura de luminaria (1) 6m.
· Disposición unilateral, con la luminaria al borde de la carretera (2) y sin brazo (4).
·	Inclinación	de	luminaria	o	brazo	(3)	de	0º.
· Inter distancia entre puntos de luz de 24m.

Valores de Referencia establecidos en el REEIAE 

· Clase de alumbrado ME3a: Lmed=1.00 cd/m2, Uo=>0.40, Ul=>0.7, SR=0.5, TI<=15%
·	Potencia	máxima	aceptada:	42	W
·	Calificación	energética	mínima:	Clase	A	con	IԐ>	1,6

Disposiciones de las luminarias

4.00 m

24.00 m

(3)

(4)

(1)

(2)
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Requerimientos técnicos exigibles para luminarias con tecnología LED de alumbrado exterior

2. Sección de alumbrado vial Funcional carretera H=9m con luminaria funcional.

· Carretera con 2 carriles de 3,5m cada uno.
· Altura de luminaria (1) 9m.
· Disposición unilateral, con la luminaria al borde de la carretera (2) y sin brazo (4).
·	Inclinación	de	luminaria	o	brazo	(3)	de	0º.
· Inter distancia entre puntos de luz de 30m.

Valores de Referencia establecidos en el REEIAE 

· Clase de alumbrado ME2: Lmed=1.50 cd/m2, Uo=>0.40, Ul=>0.7, SR=0.5, TI=<10%
·	Potencia	máxima	aceptada:	85	W
·	Calificación	energética	mínima:	Clase	A	con	IԐ>	1,6

Disposiciones de las luminarias

(3)

(4)

(1)

(2)

7.00 m

35.00 m
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Requerimientos técnicos exigibles para luminarias con tecnología LED de alumbrado exterior

(3)

(4)

(1)

(2)

10.5 m

35.00 m

3. Sección de alumbrado vial Funcional carretera H=12m con luminaria funcional.

· Carretera con 3 carriles de 3,5 m cada uno.
· Altura de luminaria (1) 12 m.
· Disposición unilateral, con la luminaria al borde de la carretera (2) y sin brazo (4).
·	Inclinación	de	luminaria	o	brazo	de	0º.
· Interdistancia entre puntos de luz de 35 m.

Valores de Referencia establecidos en el REEIAE 

· Clase de alumbrado ME2: Lmed=1.50 cd/m2, Uo=>0.40, Ul=>0.7, SR=0.5, TI=<10%
·	Potencia	máxima	aceptada:	195	W
·	Calificación	energética	mínima:	Clase	A	con	IԐ>	1,5.

Disposiciones de las luminarias
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Requerimientos técnicos exigibles para luminarias con tecnología LED de alumbrado exterior

4. Sección de alumbrado vial Funcional carretera H=14m con luminaria funcional.

· Carretera con 3 carriles de 3,5 m cada uno en cada sentido y 3m de mediana.
· Altura de luminaria (1) 14 m.
· Disposición central, con la luminaria al borde de la carretera (2) y con brazo (4) 2 m.
·	Inclinación	de	luminaria	o	brazo	(3)	de	0º.
· Interdistancia entre puntos de luz de 37 m.

Valores de Referencia establecidos en el REEIAE 

· Clase de alumbrado ME1: Lmed=2 cd/m2, Uo=>0.40, Ul=>0.7, SR=0.5, TI=<10%
· Potencia máxima aceptada: 225w
·	Calificación	energética	mínima:	Clase	A	con	IԐ>	1,5.

Disposiciones de las luminarias

(3)

(4)

(1)

(2)

1

2

37.00 m

10.5 m

10.5 m

3.00 m
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Requerimientos técnicos exigibles para luminarias con tecnología LED de alumbrado exterior

5. Sección de alumbrado vial Funcional calle H=5m con luminaria funcional.

· Calle con 1 carril de 3,5 m, aparcamiento de 2,2 m y aceras de 1m
· Altura de luminaria (1) 5 m.
· Disposición bilateral tresbolillo, con la al borde de la carretera (2) y sin brazo (4).
·	Inclinación	de	luminaria	o	brazo	(3)	de	0º.
· Interdistancia entre puntos de luz opuestos de 20 m.

Valores de Referencia establecidos en el REEIAE 

· Clase de alumbrado vial CE2: Emed=20 lux, Um=>0.40,
· Clase de alumbrado aceras S1: Emed>15 lux, Emin>5 lux.
·	Potencia	máxima	aceptada:	54	W
·	Calificación	energética	mínima:	Clase	A	con	IԐ>	1,5.

Disposiciones de las luminarias

(3)(3)

(4)(4)

(1)(1)

(2)(2)

20.00 m 20.00 m

1.00 m

1.00 m

3.50 m

2.20 m
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Requerimientos técnicos exigibles para luminarias con tecnología LED de alumbrado exterior

6. Sección de alumbrado vial Funcional calle H=7m con luminaria funcional.

· Calle con 2 carriles de 3m cada uno, aparcamiento de 2,2m y aceras de 2m
· Altura de luminaria (1) 7m.
· Disposición bilateral tresbolillo, con la luminaria al borde de la carretera (2) y sin brazo (4).
·	Inclinación	de	luminaria	o	brazo	(3)	de	0º.
· Interdistancia entre puntos de luz opuestos de 20m.

Valores de Referencia establecidos en el REEIAE 

· Clase de alumbrado vial CE2: Emed>20 lux, Um>0.40,
· Clase de alumbrado aceras S1: Emed>15 lux, Emin>5 lux
· Potencia máxima aceptada: 79w
·	Calificación	energética	mínima:	Clase	A	con	IԐ>	2.0

Disposiciones de las luminarias

(3)(3)

(4)(4)

(1)(1)

(2)(2)

20.00 m 20.00 m

2.00 m

2.20 m

6.00 m

2.20 m



37
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(3)(3)

(4)(4)

(1)(1)

(2)(2)

15.00 m 15.00 m

2.00 m
2.20 m

2.20 m

7.00 m

2.00 m

7. Sección de alumbrado vial Funcional calle H=10m con luminaria funcional.

· Calle con 2 carriles de 3,5m cada uno, 2 aparcamiento de 2,2m y aceras de 2m
· Altura de luminaria 10m.
· Disposición bilateral tresbolillo, con la luminaria al borde de la carretera (2) y sin brazo (4).
·	Inclinación	de	luminaria	o	brazo	de	0º.
· Interdistancia entre puntos de luz opuestos de 15m.

Valores de Referencia establecidos en el REEIAE 

· Clase de alumbrado vial CE2: Emed>20 lux, Um>0.40, .
· Clase de alumbrado aceras S1: Emed>15 lux, Emin>5 lux.
·	Potencia	máxima	aceptada:	79	W
·	Calificación	energética	mínima:	Clase	A	con	IԐ>	2,0

Disposiciones de las luminarias
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VIAL AMBIENTAL

8. Sección alumbrado vial Ambiental calle H=4m con luminaria decorativa.

· Calle con 1 carril de 3m, aparcamiento de 2,2m a un lado y aceras de 1m.
· Altura (1) 4m.
· Disposición unilateral, con la luminaria vertical (Post Top) en pared en el lado del aparcamiento (2) y con brazo (4) de 1m.
·	Inclinación	de	luminaria	o	brazo	(3)	de	0º.
· Interdistancia entre puntos de luz de 22m.

Valores de Referencia establecidos en el REEIAE 

· Clase de alumbrado vial S2: Emed>10 lux, Emin> 3 lux.
· Clase de alumbrado aceras S3: Emed>7,5 lux, Emin>1,5lux.
·	Potencia	máxima	aceptada:	42	W
·	Calificación	energética	mínima:	Clase	A	con	IԐ>	2,0

Disposiciones de las luminarias

(3)

(4)

(1)

(2)

22.00 m

1.00 m

1.00 m

2.20 m

3.00 m
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Requerimientos técnicos exigibles para luminarias con tecnología LED de alumbrado exterior

(3)

(4)

(1)

(2)

30.00 m

2.50 m

9. Sección Carril bici H=4m con luminaria Ambiental.

· Carril bici de 2,5 m de anchura.
· Altura de luminaria (1) 4 m.
·	Disposición	unilateral,	con	la	luminaria	al	borde	del	carril	bici	(2),	sin	brazo	(4)	e	inclinación	de(3)	0º.
· Luminaria funcional en posición horizontal.
· Interdistancia entre puntos de luz de 30 m.

Valores de Referencia establecidos en el REEIAE 

· Clase de alumbrado S3: Emed>7,5 lux, Emin>1,5 lux.
·	Potencia	máxima	aceptada:	20	W
·	Calificación	energética	mínima:	Clase	A	con	IԐ>	2,0

Disposiciones de las luminarias
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10. Sección alumbrado vial Ambiental calle H=6m con luminaria decorativa.

· Calle con 1 carriles de 3.5m, aparcamientos de 2.2 m a ambos lados y aceras de 2 m.
· Altura (1) 6 m.
· Disposición unilateral, con la luminaria al borde del aparcamiento (2) en columna (3).
·	Inclinación	de	luminaria	o	brazo	(3)	de	0º.
· Interdistancia entre puntos de luz de 22 m.

Valores de Referencia establecidos en el REEIAE 

· Clase de alumbrado vial S2: Emed>10 lux, Emin> 3 lux.
· Clase de alumbrado aceras S3: Emed>7,5 lux, Emin>1,5lux.
·	Potencia	máxima	aceptada:	55	W
·	Calificación	energética	mínima:	Clase	A	con	IԐ>	2,0

Disposiciones de las luminarias

(3)

(4)

(1)

(2)

22.00 m

2.00 m
2.20 m

3.50 m

2.20 m
2.00 m
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Requerimientos técnicos exigibles para luminarias con tecnología LED de alumbrado exterior

(3)

(4)

(1)

(2)

11. Sección alumbrado vial Ambiental calle H=4m con farol.

· Calle con 1 carril de 3m, aparcamiento de 2,2m a un lado y aceras de 1m.
· Altura (1) 4m.
· Disposición unilateral, con farol en pared en el lado del aparcamiento (2) y con brazo (4) de 1m.
·	Inclinación	de	luminaria	o	brazo	(3)	de	0º.
· Interdistancia entre puntos de luz de 25m.

Valores de Referencia establecidos en el REEIAE 

· Clase de alumbrado vial S2: Emed>10 lux, Emin> 3 lux.
· Clase de alumbrado aceras S3: Emed>7,5 lux, Emin>1,5lux.
·	Potencia	máxima	aceptada:	42	W
·	Calificación	energética	mínima:	Clase	A	con	IԐ>	2,0

Disposiciones de las luminarias

25.00 m

1.00 m

2.20 m

3.00 m

2.00 m
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Requerimientos técnicos exigibles para luminarias con tecnología LED de alumbrado exterior

12. Sección de alumbrado vial Ambiental camino H=4m con luminaria decorativa.

· Camino peatonal de 4 m de anchura.
· Altura de luminaria (1) 4 m.
· Disposición unilateral, con la luminaria al borde de camino (2).
· Luminaria vertical (Post Top) sin brazo (4) ni inclinación (3)
· Interdistancia entre puntos de luz de 18 m.

Valores de Referencia establecidos en el REEIAE 

· Clase de alumbrado S1: Emed>15 lux, Emin>5 lux.
·	Potencia	máxima	aceptada:	42	W
·	Calificación	energética	mínima:	Clase	A	con	IԐ>	2.0

Disposiciones de las luminarias

(3)

(4)

(1)

(2)

18.00 m

4.00 m
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(3)

(4)

(1)

(2)

26.00 m

5.00 m

13. Sección de alumbrado vial Ambiental camino H=6m con luminaria decorativa.

· Camino peatonal de 5 m de anchura.
· Altura de luminaria (1) 6 m.
· Disposición unilateral, con la luminaria al borde de camino (2).
· Luminaria vertical (Post Top) sin brazo (4) ni inclinación (3).
· Interdistancia entre puntos de luz de 26 m.

Valores de Referencia establecidos en el REEIAE 

· Clase de alumbrado S2: Emed>10 lux, Emin>3 lux.
·	Potencia	máxima	aceptada:	54	W
·	Calificación	energética	mínima:	Clase	A	con	IԐ>	2.0

Disposiciones de las luminarias
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14. Sección de alumbrado vial Ambiental camino H=4m con farol.

· Camino peatonal de 3m de anchura.
· Altura de luminaria (1) 4m.
· Disposición unilateral, con la luminaria al borde de camino (2).
·	Farol	en	posición	vertical	sin	brazo	(4)	ni	inclinación	(3).
· Interdistancia entre puntos de luz de 25m.

Valores de Referencia establecidos en el REEIAE 

· Clase de alumbrado S2: Emed>10 lux, Emin>3 lux.
·	Potencia	máxima	aceptada:	40	W
·	Calificación	energética	mínima:	Clase	A	con	IԐ>	2,0

Disposiciones de las luminarias

(3)

(4)

(1)

(2)

25.00 m

3.00 m
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Requerimientos técnicos exigibles para luminarias con tecnología LED de alumbrado exterior

15. Sección de alumbrado vial Ambiental parque H=4m con luminaria decorativa.

· Área peatonal de 20 metros de ancho por 60 de largo.
·	Columnas	distribuidas	uniformemente	en	2	filas	de	7	luminarias	cada	una.
· Luminaria vertical (Post Top) con óptica simétrica.
· La rejilla de cálculo deberá contener al menos:
· 20 ptos. interdistanciados entre si 3 m en el eje longitudinal (x)
· 10 ptos. interdistanciados entre si 2 m en el eje transversal (y)

Valores de Referencia establecidos en el REEIAE 

· Clase de alumbrado CE2: Emed>20 lux, Um>0,40.
·	Potencia	máxima	aceptada	por	luminaria:	30	W
·	Calificación	energética	mínima:	Clase	A	con	IԐ>	2,0

60 m

20 m

Y

X

Z
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Requerimientos técnicos exigibles para luminarias con tecnología LED de alumbrado exterior

16. Sección de alumbrado vial Ambiental parque H=6m con luminaria decorativa.

· Área peatonal de 40 metros de ancho por 80 de largo.
·	Columnas	distribuidas	uniformemente	en	3	filas	de	7	luminarias	cada	una.
· Luminaria horizontal.
· La rejilla de cálculo deberá contener al menos:

a. 27 ptos. Interdistanciados entre si 3m en el eje longitudinal (x)
b. 20 ptos. Interdistanciados entre si 2m en el eje transversal (y)

Valores de Referencia establecidos en el REEIAE 

· Clase de alumbrado CE2: Emed>20 lux, Um>0,40
·	Potencia	máxima	aceptada	por	luminaria:	40	W
·	Calificación	energética	mínima:	Clase	A	con	IԐ>	2,0
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Requerimientos técnicos exigibles para luminarias con tecnología LED de alumbrado exterior

17. Sección de alumbrado vial Ambiental parque H=4m con farol.

· Área peatonal de 20 metros de ancho por 60 de largo.
·	Columnas	distribuidas	uniformemente	en	2	filas	de	5	luminarias	cada	una.
·	Farol	vertical	con	óptica	simétrica.
· La rejilla de cálculo deberá contener al menos:

a. 20 ptos. Interdistanciados entre si 3m en el eje longitudinal (x)
b. 10 ptos. Interdistanciados entre si 2m en el eje transversal (y)

Valores de Referencia establecidos en el REEIAE 

· Clase de alumbrado S2: Emed>10 lux, Emin>3 lux.
·	Potencia	máxima	aceptada	por	luminaria:	30	W
·	Calificación	energética	mínima:	Clase	A	con	IԐ>	2,0

60 m

20 m

Y

X

Z



48

Requerimientos técnicos exigibles para luminarias con tecnología LED de alumbrado exterior

18. Sección alumbrado vial Ambiental plaza perimetral H=4m con luminaria decorativa.

· Área peatonal de 20 metros de ancho por 80 de largo.
·	Columnas	distribuidas	uniformemente	en	2	filas	de	6	luminarias	cada	una.
· Luminaria horizontal.
· La rejilla de cálculo deberá contener al menos:

a. 27 ptos. Interdistanciados entre si 3m en el eje longitudinal (x)
b. 10 ptos. Interdistanciados entre si 2m en el eje transversal (y)

Valores de Referencia establecidos en el REEIAE 

· Clase de alumbrado CE2: Emed>20 lux, Um>0,40.
·	Potencia	máxima	aceptada	por	luminaria:	55	W
·	Calificación	energética	mínima:	Clase	A	con	IԐ>	2,0
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Requerimientos técnicos exigibles para luminarias con tecnología LED de alumbrado exterior

19. Sección alumbrado vial Ambiental plaza perimetral H=6m con luminaria decorativa.

· Área peatonal de 26 metros de ancho por 80 de largo.
·	Columnas	distribuidas	uniformemente	en	2	filas	de	5	luminarias	cada	una.
· Luminaria horizontal.
· La rejilla de cálculo deberá contener al menos:

a. 27 ptos. Interdistanciados entre si 3m en el eje longitudinal (x)
b. 12 ptos. Interdistanciados entre si 2m en el eje transversal (y)

Valores de Referencia establecidos en el REEIAE 

· Clase de alumbrado CE2: Emed>20 lux, Um>0,40.
·	Potencia	máxima	aceptada	por	luminaria:	80	W
·	Calificación	energética	mínima:	Clase	A	con	IԐ>	2,0
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Requerimientos técnicos exigibles para luminarias con tecnología LED de alumbrado exterior

20. Se deberá añadir las tipologías específicas para el concurso a cumplir.
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Requerimientos técnicos exigibles para luminarias con tecnología LED de alumbrado exterior
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ANNEX 5. ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT. 
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OBJECTE DE L’ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT 
 
L’Estudi Bàsic de Seguretat i Salut ha estat redactat per a complir el Reial Decret 1627/1997 de 
24 d’octubre on s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres i en les 
instal·lacions. Tot això es situa en el marc de la Llei 31/1995 de Prevenció de Riscos Laborals. 
 
L’objectiu del present Estudi Bàsic de Seguretat i Salut es definir els riscos d’accidents i 
malalties professionals i les mesures de protecció a l’obra; així com informació útil per efectuar, 
en les degudes condicions de seguretat i salut, el treballs de reparació, conservació i 
manteniment de les instal·lacions. 
 
L’estudi servirà per a precisar les normes de seguretat i salut aplicables a l’obra, i a l’empresa 
constructora o instal·ladora per portar a terme les seves obligacions en el camp de la prevenció 
de riscs professionals facilitant el seu desenvolupament, sota el control de la Direcció 
Facultativa, i/o el coordinador de Seguretat. 
 

SITUACIÓ DE LES OBRES: 
 
D’acord a les dades de la present memòria. 
 
PROPIETAT: 
 
D’acord a les dades de la present memòria. 
 
AUTOR DE L’ESTUDI BÀSIC: 
 
El present Estudi Bàsic de Seguretat i Salut ha estat redactat per Ignasi Baques Ruiz, Enginyer 
Tècnic Industrial amb número de col·legiat 13.487. 
 
Accés a les obres: 
 
El contractista controlarà els accessos a l’obra de manera que tant sols les persones 
autoritzades i amb les proteccions personals que són obligades puguin accedir a l’obra. 
 
L’accés estarà tancat, amb avisadors o timbre, o vigilat permanentment quan s’obri. 
 
Pressupost del projecte: 
 
D’acord a les dades de la present memòria. 
 
Termini d’execució: 
 
Es preveu una durada d’execució dels treballs de 4 setmanes. 
 
Mitjans humans: 
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Es preveu una mitjana de 2 treballadors, amb un màxim de 6 treballadors. 
 
Com a mínim a l’obra hi haurà un equip de treball compost de : 
 

- 1 encarregat, responsable de l’obra, (que no estarà necessàriament sempre a l’obra). 
- 1 oficial. 
- 1 ajudant. 

 
Vehicles, Màquines i medis auxiliars a utilitzar. 
 
- A les obres intervenen camions, furgonetes i mixtes com a vehicles. 
- Pel que fa a la maquinària, s’utilitzen eines manuals diverses com trepans, claus, 

martells, paletes, etc. 
- Com a medis auxiliar hi hauran generadors elèctrics. 

 
PRINCIPIS GENERALS APLICABLES DURANT L’EXECUCIÓ DE L’OBRA: 

 

L’article 10 del R.D.1627/1997 estableix que s’aplicaran els principis d’acció preventiva recollits 
en l’art. 15è de la Llei de Prevenció de Riscs Laborals (Llei 31/1995, de 8 de novembre) durant 
l’execució de l’obra i en particular en les següents activitats: 

- El manteniment de l’obra en bon estat d’ordre i neteja 

- L’elecció de l’emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves 
condicions d’accés i la determinació de les vies o zones de desplaçament o circulació. 

- La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars. 

- El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periòdic de les 
instal·lacions i dispositius necessaris per a l’execució de l’obra, amb objecte de corregir 
els defectes que poguessin afectar a la seguretat i salut dels treballadors. 

- La delimitació i condicionament de les zones d’emmagatzematge i dipòsit dels diferents 
materials, en particular si es tracta de matèries i substàncies perilloses. 

- La recollida dels materials perillosos utilitzats. 

- L’emmagatzematge i l’eliminació o evacuació de residus i runes. 

- L’adaptació en funció de l’evolució de l’obra del període de temps efectiu que s’haurà 
de dedicar a les diferents feines o fases del treball. 

- La cooperació entre els contractistes, sots-contractistes i treballadors autònoms. 

- Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de feina o activitat que es 
realitzi a l’obra o prop de l’obra. 

Els principis d’acció preventiva establerts a l’article 15è de la Llei 31/95 són els següents: 

1. L’empresari aplicarà les mesures que integren el deure general de prevenció, d’acord 
amb els següents principis generals: 

o Evitar riscos 
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o Avaluar els riscos que no es puguin evitar 

o Combatre els riscos a l’origen 

o Adaptar el treball a la persona, en particular amb el que respecta a la concepció 
dels llocs de treball, l’elecció dels equips i els mètodes de treball i de producció, 
per tal de reduir el treball monòton i repetitiu i reduir els efectes del mateix a la 
salut 

o Tenir en compte l’evolució de la tècnica 

o Substituir allò que és perillós per allò que tingui poc o cap perill 

o Planificar la prevenció, buscant un conjunt coherent que integri la tècnica, 
l’organització del treball, les condicions de treball, les relacions socials i la 
influència dels factors ambientals en el treball 

o Adoptar mesures que posin per davant la protecció col·lectiva a la individual 

o Donar les degudes instruccions als treballadors 

 

2. L’empresari tindrà en consideració les capacitats professionals dels treballadors en 
matèria de seguretat i salut en el moment d’encomanar les feines 

 

3. L’empresari adoptarà les mesures necessàries per garantir que només els treballadors 
que hagin rebut informació suficient i adequada puguin accedir a les zones de risc greu i 
específic 

 

4. L’efectivitat de les mesures preventives haurà de preveure les distraccions i 
imprudències no temeràries que pogués cometre el treballador. Per a la seva aplicació es 
tindran en compte els riscos addicionals que poguessin implicar determinades mesures 
preventives, que només podran adoptar-se quan la magnitud dels esmentats riscos sigui 
substancialment inferior a les dels que es pretén controlar i no existeixin alternatives 
més segures 

 

5. Podran concertar operacions d’assegurances que tinguin com a finalitat garantir com a 
àmbit de cobertura la previsió de riscos derivats del treball, l’empresa respecte dels seus 
treballadors, els treballadors autònoms respecte d’ells mateixos i les societats 
cooperatives respecte els socis, l’activitat dels quals consisteixi en la prestació del seu 
treball personal. 

DEFINICIÓ DELS RISCOS I LES MESURES DE PROTECCIÓ I PREVENCIÓ. 

 
Sense perjudici de les disposicions mínimes de Seguretat i Salut aplicables a l’obra  establertes a 
l’annex IV del Reial Decret 1627/1997 de 24 d’octubre, s’enumeren a continuació els riscos 
particulars de diferents treballs d’obra, tot i considerant que alguns d’ells es poden donar durant 
tot el procés d’execució de l’obra o bé ser aplicables a d’altres feines. 
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S’haurà de tenir especial cura en els riscos més usuals a les obres, com ara són, caigudes, talls, 
cremades, erosions i cops, havent d’adoptar en cada moment la postura més adient pel treball 
que es realitzi. Tant mateix es tindrà especial cura amb els riscos de electrocució per contactes 
directes o indirectes amb instal·lacions sota tensió elèctrica. 
 
A més, s’ha de tenir en compte les possibles repercussions a les estructures d’edificació veïnes i 
tenir cura en minimitzar en tot moment el risc d’incendi. 
 
Tanmateix, els riscos relacionats s’hauran de tenir en compte pels previsibles treballs posteriors 
(reparació, manteniment...). 
 
Riscs professionals: 
 
- Riscos no evitables: 

1. Caigudes de persones. 
2. Atropellament per màquines i vehicles. 
3. Caiguda de material durant la càrrega i descàrrega. 
4. Bolcades o falses maniobres de maquinària mòbil i camions. 
5. Atrapaments. 
6. Electrocucions. 
7. Incendis a zona de treballs i vehicles. 

- Riscos Evitables: 
1. Feridures produïdes per objectes punxant i tallants. 
2. Projecció de partícules als ulls. 
3. Inhalació de pols. 
4. Sorolls. 
5. Talls. 

 
- Proteccions personals: 

1. Ús de casc. 
2. Ús de guants. 
3. Ús de calçat de protecció. 
4. Ús de mascaretes antipols. 
5. Ulleres contra impactes. 
6. Protectors auditius. 

 
 
Prevenció de riscs. 
 
Prevenció de risc de danys a tercers. 
 
Es senyalitzarà els accessos de l’obra, i es prohibirà el pas a tota persona aliena a la mateixa, 
col·locant si cal tancaments necessaris. 
 
Es tindrà en compte, principalment: 
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- La circulació de la maquinaria prop de l’obra. 
- La interferència de feines i operacions. 
- La circulació de vehicles prop de l’obra. 
- El pas necessari d’ altres treballadors de les instal·lacions, aliens a l’obra. 
- Possibles demolicions. 
- Zones de màquina. 
- Senyalització de possibles rases. 

 
Riscos a l’àrea de treball. 
 
Els riscos mes significatius per l’operari a l’àrea de treball són: 
- Caiguda dels conductors al pujar o en marxa dels vehicles de transport. 
- Caigudes a diferents alçades. 
- Caigudes al mateix nivell. 
- Caiguda del material transportat. 
- Exposició als agents atmosfèrics. 
- Exposició al soroll. 
- Vibracions. 
- Inhalació de substàncies nocives. 
- Incendis o explosions. 
- Xocs contra estructures i obstacles fixes. 
- Aixafaments. 
- Atropellament per maquinaria. 
- Atrapaments. 
- Col·lisions i volcaments. 
- Moviment i aixecament de càrregues. 
- Cops. 
- Caiguda de materials i recipients 
- Bolcades o falses maniobres de maquinària mòbil 
- Electrocucions. 
- Incendis a zona de treballs i vehicles. 

 
Proteccions individuals. 
 
- Casc per totes les persones que participen en l’obra inclosos visitants. 
- Roba de treball: Segons Conveni Col·lectiu 
- Guants d’ús general. 
- Prendes reflectants. (Quan sigui necessari). 
- Ulleres contra impactes i pols. 
- Botes aïllants d’electricitat. 
- Cinturó de seguretat de caigudes. (Segons normativa aplicable.) 
- Protectors auditius. 
- Mascaretes antipols. 
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- Extintors d’eficàcia necessària. 
- Casc de seguretat dielèctric, homologat per la UE. 
- Guants de tafilet (tipus alta sensibilitat), amb maniguets llargs incorporats, per a retirar 

fusibles i realitzar treballs de precisió al  voltant d’elements de baixa tensió. 
- Jaqueta ignífuga en maniobres elèctriques. 
- Tarimes, catifes, penjadors, cortines aïllants. 
- S’haurà de dotar els treballadors d’altres elements de protecció sempre que les 

condicions de treball ho exigeixin, sempre de conformitat als RD 1407/1992 (BOE 
28/12/1992), RD 159/1995 (BOE 08/03/1995) i RD 773/1997 (BOE 12/06/1997). 

- És preceptiu l’ús de granota de treball. 
- Pantalla facial dielèctrica i ulleres lleugerament acolorides (p.e. 5DIN), per realitzar 

treballs de tensió. 
- Calçat dielèctric. 
- Guant aïllants per a treballs en tensió. 
- Eines amb mànec aïllant. 
- Escala de tisora amb calçat antilliscant a la base i tirant per a evitar-ne la total obertura. 
- Discriminador de tensió i eines dielèctriques homologades. 

 
Proteccions col·lectives i senyalització. 
 
- Barreres delimitació i protecció. 
- Senyals de seguretat. 
- Senyals sonors a la maquinaria mòbil. 
- Tapes per petits forats i arquetes. 
- Baranes. 
- Cintes de abalisament. 
- Passadissos de seguretat. 
- Topalls per a desplaçament de camions en treballs al costat de desnivells 
- Tacs per aplecs de tubs. 
- Comprovació de l’absència de tensió a les connexions. Les proves que s’hagin de fer amb 

tensió es realitzaran després de comprovar els circuits, la continuïtat, l’aïllament i 
l’operativitat de les proteccions de la instal·lació. 

- Revisió periòdica de la instal·lació per comprovar l’eficàcia de les proteccions, 
connexions i absències de puntejats. 

- Zona de treball ben il·luminada i senyalitzada. 
 
Informació. 
 
Tot el personal, al inici de l’obra o quan s’hi incorpori, rebrà informació dels riscos i de les 
mesures correctores que farà servir en la realització de les seves tasques, per escrit i amb acús 
de rebuda. En les ocasions que no es determini el contrari es donarà per acomplert aquest 
requeriment amb el lliurament de la informació d’aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 
Medicina preventiva i primers auxilis. 
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El responsable de l’obra tindrà degudament especificat l’emplaçament més proper dels diversos 
centres mèdics (serveis propis, mútues patronals, mutualitats laborals, ambulatoris, hospitals, 
etc.) on s’ha de portar el possible accidentat perquè rebi un tractament ràpid i efectiu, així com 
un telèfon d’urgències. 
 
Es disposarà d’una farmaciola amb el material necessari. 
 
PLA DE SEGURETAT 
 
En compliment de l’article 7 del Reial decret 1627/1997, de 24 d’octubre de 1997, cada 
contractista elaborarà un pla de seguretat y salut i adaptarà aquest estudi bàsic de seguretat i 
salut als seus mitjans i mètodes d’execució. 
 
Cada pla de seguretat i salut haurà de ser aprovat, abans del inici de les obres, pel coordinador 
en matèria de seguretat i salut  en execució d’obra. 
 
Aquest pla de seguretat i salut es farà arribar als interessats, segons estableix el Reial decret 
1627/97, amb la finalitat que puguin presentar els suggeriments i les alternatives que els 
semblin oportuns. 
 
El pla de seguretat i salut, juntament amb l’aprovació del coordinador, l’enviarà el contractista 
als serveis territorials de Treball de la Generalitat. 
 
Qualsevol modificació que introdueixi el contractista en el pla de seguretat i salut, de resultes 
de les alteracions i incidències que puguin produir-se en el decurs de l’execució de l’obra o bé 
per variacions en el projecte d’execució que ha servit de base per elaborar aquest estudi bàsic 
de seguretat i salut, requerirà l’aprovació del coordinador. 
 
NORMES DE CARÀCTER GENERAL. 
 
Tots els elements de protecció personal estaran homologats. 
L’acompliment de les prescripcions generals de seguretat no restringeixen la subjecció a les 
ordenances o reglaments administratius de dret positiu i rang superior. 
El contractista portarà el control d’entrega, revisions i manteniments dels equips de protecció 
individual i col·lectiva de la totalitat del personal que intervé a l’obra. 
El contractista disposarà d’assessorament tècnic de seguretat i salut propi o extern. 
El contractista disposarà d’una assegurança de responsabilitat civil contractada durant tot el 
temps que duri la seva execució i adequada a les característiques de l’obra. 
El risc assegurat i les condicions que figurin a la seva pòlissa d’assegurances les posarà el 
contractista, abans de contractar-los, en coneixement del propietari, amb objecte de sol·licitar 
la seva conformitat o objeccions. 
 
LEGISLACIÓ ESPECÍFICA DE SEGURETAT I SALUT EN LA CONSTRUCCIÓ 
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Disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció (RD1627/1997 de 
24/10/97). 
Llei de prevenció de Riscos Laborals (Llei 31/1995 de 8/11/97). 
Estatut dels treballadors (RDL 1/95). 
El que estigui vigent de l’Ordenança General de Seguretat i Higiene en el treball (O.M. 9/3/71). 
Homologació d’equips de protecció individual per a treballadors (O.M. 17/5/74) (Successives 
normes MT, 1 a 29). 
Comitès de seguretat i Higiene en el treball (D. 432/71 de 11/3/71). 
Reglament d’activitats molestes, insalubres, nocives i perilloses (D. 2441/61) i modificació del 
reglament (D. 3494/64). 
Prohibició de la manipulació de sacs de més de 80 kg. (RD 487/97). 
Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió i les seves ITC (D. 2413/73) (RD 2995/1985 de 9/10/85) 
(O.M. 31/10/73). 
Reglament de línies aèries d’alta tensió (O.M. 28/11/68). 
Conveni col·lectiu Provincial de la Construcció. 
Rètol a les obres (O.M. 6/6/73).  
Senyalització de seguretat als Centres de Treball (RD 1403/86). 
 

       El tècnic redactor 
 
 
 
 
 

     Ignasi Baques Ruiz 
        Enginyer Tècnic Industrial 
        Col·legiat nº 13.487 
 

Matadepera, desembre de 2020 
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ANNEX 6. PLA DE CONTROL DE QUALITAT. 
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INTRODUCCIÓ 
 
JUSTIFICACIÓ DEL PLÀ DE CONTROL DE QUALITAT 
 
Antecedents 
 
És objecte de present document la redacció del pla de control de qualitat de l'obra de 
referència. 
 
A partir del present pla de control de qualitat  i considerant les prescripcions del projecte, el 
director d'execució realitzarà els controls de qualitat al llarg de l'obra: el control de recepció de 
productes, equips i sistemes, el control d'execució de l'obra i el control de l'obra acabada com 
especifica l'article 7 de la Part I del CTE. Com el CTE no defineix un protocol que faciliti la 
realització d'aquest treball de prou complexitat i envergadura i d'acord amb el que estableix el  
Decret 59/1994 el director d'execució de l'obra redactarà el programa de control de qualitat. 
 
Puntualitzacions al present document 
 
1. S'ha utilitzat l'estructura del plec de condicions tècniques del CSCAE, d'aquest document s'han  

extret  els apartats de control de qualitat, els quals s'han reorganitzat i modificat 
puntualment d'acord amb els  apartats següents: 

 
- Controls  que afecten la recepció de productes 
- Control d'execució, assajos i proves  
- Verificacions de l'obra acabada. 

 
2. En referència al compliment de l'article 2 del Decret 59/1994 en  la  documentació del 

projecte, s'haurà d'indicar les qualitats dels materials i les seves especificacions tècniques així 
com la seva normativa d'aplicació.  Paral·lelament en el pressupost del projecte, s'inclourà 
una partida específica per a assajos i proves de control. 

 

REQUERIMENTS DE CONTROL ENUNCIATS EN EL CTE part I 
 
CTE part I, Art. 7, punt 4: 
 
“(…) 
4. Durant la construcció de les obres el director d'obra i el director de l'execució de l'obra  
realitzaran, segons les seves competències respectives, els controls següents: 
 

a)  Control de recepció en obra dels productes, equips i sistemes que se subministren a 
les obres d'acord amb l'article 7.2. 

b)  Control d'execució de l'obra d'acord amb l'article 7.3; i 
c)  Control de l'obra acabada d'acord amb l'article 7.4. 

 
7.2 Control de recepció en obra de productes, equips i sistemes: 
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El control de recepció té com a objecte comprovar que les característiques tècniques dels 
productes, equips i sistemes subministrats satisfan allò que s'ha exigit en el projecte. Aquest 
control comprendrà: 
 

a)  El control de la documentació dels subministraments, realitzat d'acord amb l'article 7.2.1. 
b)  El control per mitjà de distintius de qualitat o avaluacions tècniques d'idoneïtat, segons 

l'article 7.2.2; i 
c)  El control per mitjà d'assajos, conforme a l'article 7.2.3. 

 
7.2.1 Control de la documentació dels subministraments: 
 
Els subministradors entregaran al constructor, qui els facilitarà al director d'execució de l'obra, 
els documents d'identificació del producte exigits per la normativa de compliment obligatori i, 
si és el cas, pel projecte o per la direcció facultativa. Aquesta documentació comprendrà, 
almenys, els documents següents: 

a)  Els documents d'origen, full de subministrament i etiquetatge. 
b)  El certificat de garantia del fabricant, firmat per persona física; i 
c)  Els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides 

reglamentàriament, inclosa la documentació corresponent al marcat CE dels productes de 
construcció, quan sigui pertinent, d'acord amb les disposicions que siguin transposició de 
les Directives Europees que afecten els productes subministrats. 

 
7.2.2 Control de recepció per mitjà de distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat tècnica. 
 
1. El subministrador proporcionarà la documentació precisa sobre: 

a)  Els distintius de qualitat que ostenten els productes, equips o sistemes subministrats, que 
asseguren les característiques tècniques dels mateixos exigides en el projecte i 
documentarà, si és el cas, el reconeixement oficial del distintiu d'acord amb el que 
estableix l'article 5.2.3; i 

b)  Les avaluacions tècniques d'idoneïtat per a l'ús previst de productes, equips i sistemes 
innovadors, d'acord amb el que estableix l'article 5.2.5, i la constància del manteniment 
de les seves característiques tècniques. 

2. El director de l'execució de l'obra verificarà que aquesta documentació és suficient per a 
l'acceptació dels productes, equips i sistemes emparats per ella. 

 
7.2.3 Control de recepció per mitjà d'assajos. 
 
1.Per a verificar el compliment de les exigències bàsiques del CTE pot ser necessari, en 

determinats casos, realitzar assajos i proves sobre alguns productes, segons el que estableix la 
reglamentació vigent, o bé segons allò que s'ha especificat en el projecte o ordenats per la 
direcció facultativa. 

2. La realització d'aquest control s'efectuarà d'acord amb els criteris establerts en el projecte o 
indicats per la direcció facultativa sobre el mostratge del producte, els assajos a realitzar, els 
criteris d'acceptació i rebuig i les accions a adoptar. 
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7.3 Control d'execució de l'obra. 
 
1. Durant la construcció, el director de l'execució de l'obra controlarà l'execució de cada unitat 

d'obra verificant el seu replantejament, els materials que s'utilitzen, la correcta execució i 
disposició dels elements constructius i de les instal·lacions, així com les verificacions i la resta 
de controls a realitzar per a comprovar la seva conformitat amb allò que s'ha indicat en el 
projecte, la legislació aplicable, les normes de bona pràctica constructiva i les instruccions de 
la direcció facultativa. En la recepció de l'obra executada poden tindre's en compte les 
certificacions de conformitat que ostenten els agents que intervenen, així com les 
verificacions que, si és el cas, realitzen les entitats de control de qualitat de l'edificació. 

2 Es comprovarà que s'han adoptat les mesures necessàries per a assegurar la compatibilitat 
entre els diferents productes, elements i sistemes constructius. 

3. En el control d'execució de l'obra s'adoptaran els mètodes i procediments que es contemplen 
en les avaluacions tècniques d'idoneïtat per a l'ús previst de productes, equips i sistemes 
innovadors, previstes 

 En l'article 5.2.5.  
 
7.4 Control de l'obra acabada:  
 
En l'obra acabada, bé sobre l'edifici en el seu conjunt, o bé sobre les seves diferents parts i les 
seves instal·lacions, parcial o totalment acabades, han de realitzar-se, a més de les que puguin 
establir-se amb caràcter voluntari, les comprovacions i proves de servei previstes en el projecte 
o ordenades per la direcció facultativa i les exigides per la legislació aplicable.(…)” 
 
 
ACTUACIONS PREVIES 
 
 
Enderrocs 
 

• Control d'execució 
 
Durant l'execució es vigilarà i es comprovarà que s'adopten les mesures de seguretat 
especificades, que es disposa dels mitjans adequats i que l'orde i la forma d'execució s'adapten al 
que indica. 
Durant la demolició, si apareixen esquerdes en els edificis mitjaners es paralitzaran els treballs, 
i s'avisarà a la direcció facultativa, per a efectuar el seu apuntalament o consolidació si fos 
necessari, prèvia col·locació o no de testimonis. 
 
 
INSTAL·LACIONS 
 
 
Telecomunicació per cable 



                              Instal·lació de nous punts de llum per a millorar la l·luminació de passos de vianants. 

   

 
• Control de recepció en obra de productes, equips i sistemes 

 
Aquest control comprèn el control de la documentació dels subministraments (inclosa la del 
marcat CE quan sigui pertinent), el control per mitjà de distintius de qualitat o avaluacions 
tècniques d'idoneïtat i el control per mitjà d'assajos. 
Segons  annex III i en el punt 6 de l'annex IV del RD 279/1999. 
 

• Control d'execució 
 
Es comprovarà la seva conformitat amb allò que s'ha indicat en el projecte, la legislació 
aplicable i les normes de bona pràctica constructiva. 
Fixació de canalitzacions i de registres. 
Profunditat d'encastaments. 
Penetració de tubs en les caixes. 
Enrasament de tapes amb paraments. 
Situació dels diferents elements, registres, elements de connexió… 
Assajos i proves 
Ús de la canalització. 
Existència de fil guia. 
 
 
Instal·lació d'electricitat: baixa tensió i posada a terra 
 

• Control de recepció en obra de productes, equips i sistemes 
 
Aquest control comprèn el control de la documentació dels subministraments (inclosa la del 
marcat CE quan sigui pertinent), el control per mitjà de distintius de qualitat o avaluacions 
tècniques d'idoneïtat i el control per mitjà d'assajos. 
 

• Control d'execució 
 
Es comprovarà la seva conformitat amb allò que s'ha indicat en el projecte, la legislació 
aplicable i les normes de bona pràctica constructiva. 
Instal·lació de baixa tensió: 
Instal·lació general de l'edifici: 
- Caixa general de protecció: 
Dimensions del nínxol mural. Fixació (4 punts). 
Connexió dels conductors. Tubs de connexions. 
- Línia general d'alimentació (LGA): 
Tipus de tub. Diàmetre i fixació en trajectes horitzontals. Secció dels conductors. 
Dimensió de sortida per a línia general d'alimentació. Registres, dimensions. 
Número, situació, fixació de pletinas i plaques tallafocs en sortides de línies generals 
d'alimentació. 
- Recinte de comptadors: 
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Centralització de comptadors: número i fixació del conjunt prefabricat i dels comptadors. 
Connexions de línies generals d'alimentació i derivacions individuals. 
Comptadors trifàsics independents: número i fixació del conjunt prefabricat i dels comptadors. 
Connexions. 
Cuarto de comptadors: dimensions. Materials (resistència al foc). Ventilació. Desaigües. 
Quadre de protecció de línies de força motriu: situació, alineacions, fixació del tauler. Fixació 
del fusible de desconnexió, tipus i intensitat. Connexions. 
Quadre general de comandament i protecció d'enllumenat: situació, alineacions, fixació. 
Característiques dels diferencials, commutador rotatiu i temporitzadors. Connexions. 
- Derivacions individuals: 
Sortides de derivacions individuals: dimensions. Registres, (u per planta). Número, situació i 
fixació de pletines i plaques tallafocs. 
Derivació individual: tipus de tub protector, secció i fixació. Secció de conductors. Senyalització 
en la centralització de comptadors. 
- Canalitzacions de serveis generals: 
Sortides per a serveis generals: dimensions. Registres, dimensions. Número, situació i fixació de 
pletines, plaques tallafocs i caixes de derivació. 
Línies de força motriu, d'enllumenat auxiliar i generals d'enllumenat: tipus de tub protector, 
secció. Fixació. Secció de conductors. 
- Tub d'alimentació i grup de pressió: 
Tub del mateix diàmetre que el de la connexió, si és possible aeri. 
Instal·lació interior de l'edifici: 
- Quadre general de distribució: 
Situació, adossat de la tapa. Connexions. Identificació de conductors. 
- Instal·lació interior: 
Dimensions, traçat de les regates. 
Identificació dels circuits. Tipus de tub protector. Diàmetres. 
Identificació dels conductors. Seccions. Connexions. 
Pas a través d'elements constructius. Juntes de dilatació. 
Connexions a caixes. 
Es respecten els volums de prohibició i protecció en locals humits. 
Xarxa d'equipotencialitat: dimensions i traçat de les regates. Tipus de tub protector. Diàmetre. 
Secció del conductor. Connexions. 
- Caixes de derivació: 
Número, tipus i situació. Dimensions segons número i diàmetre de conductors. Connexions. 
Adossat a la tapa del parament. 
- Mecanismes: 
Número, tipus i situació. Connexions. Fixació al parament. 
Instal·lació de posada a terra: 
- Connexions: 
Punt de posada a terra. 
- Born principal de posada a terra: 
Fixació del born. Secció del conductor de connexió. Connexions i terminals. Seccionador. 
- Línia principal de terra: 
Tipus de tub protector. Diàmetre. Fixació. Secció del conductor. Connexió. 
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- Piques de posada a terra, si és el cas: 
Número i separacions. Connexions. 
- Arqueta de connexió: 
Connexió de la conducció soterrada, enregistrable. Execució i disposició. 
- Conductor d'unió equipotencial: 
Tipus i secció de conductor. Connexió. S'inspeccionarà cada element. 
- Línia d'enllaç amb terra: 
Connexions. 
- Barra de posta a terra: 
Fixació de la barra. Secció del conductor de connexió. Connexions i terminals. 
Assajos i proves 
Instal·lació de baixa tensió. 
Instal·lació general de l'edifici: 
Resistència a l'aïllament: 
De conductors entre fases (si és trifàsica o bifàsica), entre fases i neutre i entre fases i terra. 
Instal·lació de posta a terra: 
Resistència de posta a terra de l'edifici. Verificant els controls següents: 
La línia de posta a terra s'utilitzarà específicament per a ella mateixa, sense utilitzar altres 
conduccions no previstes per a tal fi. 
Comprovació que la tensió de contacte és inferior a 24 V en locals humits i 50 V en locals secs, 
en qualsevol massa de l'edifici. 
Comprovació que la resistència és menor de 20 ohms. 
Instal·lació de fontaneria i aparells sanitaris 
 
 
Instal·lació d'enllumenat 
 
 
Instal·lació d'il·luminació 
 

• Control de recepció en obra de productes, equips i sistemes 
 
Aquest control comprèn el control de la documentació dels subministraments (inclosa la del 
marcat CE quan sigui pertinent), el control per mitjà de distintius de qualitat o avaluacions 
tècniques d'idoneïtat i el control per mitjà d'assajos. 
 

• Control d'execució 
 
Es comprovarà la seva conformitat amb allò que s'ha indicat en el projecte, la legislació 
aplicable i les normes de bona pràctica constructiva. 
Llums, lluminàries, conductors, situació, altura d'instal·lació, posada a terra, fonamentacions, 
bàculs: coincidiran en número i característiques amb allò que s'ha especificat en projecte. 
Connexions: executades amb interlínies o accessoris específics a aquest efecte. 
Assajos i proves 
Accionament dels interruptors d'encesa de l'enllumenat i si és preceptiu, amb totes les 
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lluminàries equipades amb els seus llums corresponents. 
Prescripcions sobre verificacions en l'edifici acabat 
Verificacions i proves de servei per a comprovar les prestacions finals de l'edifici 
Documentació: certificats, butlletins i documentació addicional exigida per l'Administració 
competent. 
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ANNEX 7. GESTIÓ DE RESIDUS. 
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Introducció. 
 
Aquest annex es redacta per complir l’objecte del Decret 89/2010 de 29 de juny, que regula la 
producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició 
controlada dels residus de la construcció. 
 
 
Característiques principals. 
 
- Tipus d’obra:   Instal·lació d’Il·luminació 
- Emplaçament:   Sant Quirze del Vallès 
- Promotor:    Ajuntament de Sant Quirze del Vallès 
- Productor dels residus:  Ajuntament de Sant Quirze del Vallès 
- Posseïdor dels residus:  L’empresa adjudicatària de les obres. 
- Gestor del residu:   El titular de les instal·lacions on s’efectuï la deposició. 

 
 
Avaluació del volum dels residus. 
 
 
- Residus desmuntatges de lluminàries 

 
Són els procedents de la rassa per al pas de les instal·lacions de les noves llumeneres. 
 
Segons amidament de projecte: 
 

o 61,42 m3 
 
 
Resum de la gestió de residus. 
 
Els residus es gestionaran fora de l’obra pel gestor autoritzat i dipòsit autoritzar. 
 
Es classificaran pel gestor de residus autoritzat fora de l’àmbit de l’obra. 
 
Els residus generats son els indicats anteriorment. 
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II. PLÀNOLS. 
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Escala 1/15000
P.00

Situació de les actuacions
C/ Coll d'Estenalles, 89
08230 MATADEPERA
Tel. 93 733 93 79
www.trenchs.cat

Emplaçament: Municipi de Sant Quirze del Vallès

Ajuntament de Sant Quirze del Vallès

Desembre 2020

PROJECTE D’INSTAL·LACIÓ DE NOUS PUNTS DE LLUM PER MILLORAR LA IL·LUMINACIÓ DE PASSOS DE VIANANTS DE SANT QUIRZE DEL VALLÈS

Municipi de Sant Quirze del Vallès



6.74

1.54

3.72

5.00

A402

Avinguda d'Antoni G
audí

1.84

Columna + 2 projectors
Projector a columna existent

Columna + projector

Rasa per terreny natural
Rasa per paviment de panot
Rasa per paviment asfaltat

Projector a substituir

Escala 1/200
P.01

A402
Zona d'actuació

Situació:
Avinguda d'Antoni Gaudí

C/ Coll d'Estenalles, 89
08230 MATADEPERA
Tel. 93 733 93 79
www.trenchs.cat

Emplaçament: Municipi de Sant Quirze del Vallès

Ajuntament de Sant Quirze del Vallès

Desembre 2020

PROJECTE D’INSTAL·LACIÓ DE NOUS PUNTS DE LLUM PER MILLORAR LA IL·LUMINACIÓ DE PASSOS DE VIANANTS DE SANT QUIRZE DEL VALLÈS

12.50m

0.00m

0.00m

Il·luminància de referència mínima en el pla vertical serà de 40 lux, amb una
limitació en l'enlluernament G2 en la direcció de la circul·lació de vehicles i 
G3 en la direcció del peató.
Classe d'enllumenat CE2 (zona residencial)



11.59

5.23

2.83

3.75

B208

B310

Passeig del C
olom

er

1.65

Columna + 2 projectors
Projector a columna existent

Columna + projector

Rasa per terreny natural
Rasa per paviment de panot
Rasa per paviment asfaltat

Projector a substituir

Escala 1/200
P.02

B208-B310
Zona d'actuació

C/ Coll d'Estenalles, 89
08230 MATADEPERA
Tel. 93 733 93 79
www.trenchs.cat

Emplaçament: Municipi de Sant Quirze del Vallès

Ajuntament de Sant Quirze del Vallès

Desembre 2020

PROJECTE D’INSTAL·LACIÓ DE NOUS PUNTS DE LLUM PER MILLORAR LA IL·LUMINACIÓ DE PASSOS DE VIANANTS DE SANT QUIRZE DEL VALLÈS

0.00m

17.00m

0.00m

Il·luminància de referència mínima en el pla vertical serà de 40 lux, amb una
limitació en l'enlluernament G2 en la direcció de la circul·lació de vehicles i 
G3 en la direcció del peató.
Classe d'enllumenat CE1 (zona comercial o industrial)

Situació:
Passeig del Colomer



5.09

18.84

5.01
8.50

1.33

3.43

15.45

1.57

B304

1.55

6.82

Carrer Vallcorba

Avinguda C
am

í del M
as

Columna + 2 projectors
Projector a columna existent

Columna + projector

Rasa per terreny natural
Rasa per paviment de panot
Rasa per paviment asfaltat

Projector a substituir

Escala 1/200
P.03

B304
Zona d'actuació

C/ Coll d'Estenalles, 89
08230 MATADEPERA
Tel. 93 733 93 79
www.trenchs.cat

Emplaçament: Municipi de Sant Quirze del Vallès

Ajuntament de Sant Quirze del Vallès

Desembre 2020

PROJECTE D’INSTAL·LACIÓ DE NOUS PUNTS DE LLUM PER MILLORAR LA IL·LUMINACIÓ DE PASSOS DE VIANANTS DE SANT QUIRZE DEL VALLÈS

8.00m

5.50m

8.50m

Il·luminància de referència mínima en el pla vertical serà de 40 lux, amb una
limitació en l'enlluernament G2 en la direcció de la circul·lació de vehicles i 
G3 en la direcció del peató.
Classe d'enllumenat CE1 (zona comercial o industrial)

Situació:
Carrer Vallcorba / Av. Camí del Mas



5.30

7.69
1.47

1.94C315

Av
in

gu
da
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'A

nt
on

i G
au

dí

Carrer Pompeu Fabra

Carrer Dr. Fleming

1.70

Columna + 2 projectors
Projector a columna existent

Columna + projector

Rasa per terreny natural
Rasa per paviment de panot
Rasa per paviment asfaltat

Projector a substituir

Escala 1/200
P.04

C315
Zona d'actuació

C/ Coll d'Estenalles, 89
08230 MATADEPERA
Tel. 93 733 93 79
www.trenchs.cat

Emplaçament: Municipi de Sant Quirze del Vallès

Ajuntament de Sant Quirze del Vallès

Desembre 2020

PROJECTE D’INSTAL·LACIÓ DE NOUS PUNTS DE LLUM PER MILLORAR LA IL·LUMINACIÓ DE PASSOS DE VIANANTS DE SANT QUIRZE DEL VALLÈS

0.00m

18.50m

0.00m

Il·luminància de referència mínima en el pla vertical serà de 40 lux, amb una
limitació en l'enlluernament G2 en la direcció de la circul·lació de vehicles i 
G3 en la direcció del peató.
Classe d'enllumenat CE2 (zona residencial)

Situació:
Avinguda d'Antoni Gaudí



5.52

7.32

5.07

7.59
E201

Ronda d'Arraona

C
ar

re
r T

ra
ve

ss
er

a

Passatge de les Garrigues
1.67

Columna + 2 projectors
Projector a columna existent

Columna + projector

Rasa per terreny natural
Rasa per paviment de panot
Rasa per paviment asfaltat

Projector a substituir

Escala 1/200
P.05

E201
Zona d'actuació

C/ Coll d'Estenalles, 89
08230 MATADEPERA
Tel. 93 733 93 79
www.trenchs.cat

Emplaçament: Municipi de Sant Quirze del Vallès

Ajuntament de Sant Quirze del Vallès

Desembre 2020

PROJECTE D’INSTAL·LACIÓ DE NOUS PUNTS DE LLUM PER MILLORAR LA IL·LUMINACIÓ DE PASSOS DE VIANANTS DE SANT QUIRZE DEL VALLÈS

0.00m

22.00m

0.00m

Il·luminància de referència mínima en el pla vertical serà de 40 lux, amb una
limitació en l'enlluernament G2 en la direcció de la circul·lació de vehicles i 
G3 en la direcció del peató.
Classe d'enllumenat CE1 (zona comercial o industrial)

Situació:
Ronda d'Arraona



5.29

7.73

7.33

5.12

E203

Ronda d'Arrona

Carrer Dr. Flem
ing

1.73

Columna + 2 projectors
Projector a columna existent

Columna + projector

Rasa per terreny natural
Rasa per paviment de panot
Rasa per paviment asfaltat

Projector a substituir

Escala 1/200
P.06

E203
Zona d'actuació

C/ Coll d'Estenalles, 89
08230 MATADEPERA
Tel. 93 733 93 79
www.trenchs.cat

Emplaçament: Municipi de Sant Quirze del Vallès

Ajuntament de Sant Quirze del Vallès

Desembre 2020

PROJECTE D’INSTAL·LACIÓ DE NOUS PUNTS DE LLUM PER MILLORAR LA IL·LUMINACIÓ DE PASSOS DE VIANANTS DE SANT QUIRZE DEL VALLÈS

0.00m

19.50m

0.00m

Il·luminància de referència mínima en el pla vertical serà de 40 lux, amb una
limitació en l'enlluernament G2 en la direcció de la circul·lació de vehicles i 
G3 en la direcció del peató.
Classe d'enllumenat CE1 (zona comercial o industrial)

Situació:
Ronda d'Arraona



5.01

2.07

7.99

7.06

F403

Car
re

r d
e l

a R
ibe

ra

Carrer del Bages

1.65

Columna + 2 projectors
Projector a columna existent

Columna + projector

Rasa per terreny natural
Rasa per paviment de panot
Rasa per paviment asfaltat

Projector a substituir

Escala 1/200
P.07

F403
Zona d'actuació

C/ Coll d'Estenalles, 89
08230 MATADEPERA
Tel. 93 733 93 79
www.trenchs.cat

Emplaçament: Municipi de Sant Quirze del Vallès

Ajuntament de Sant Quirze del Vallès

Desembre 2020

PROJECTE D’INSTAL·LACIÓ DE NOUS PUNTS DE LLUM PER MILLORAR LA IL·LUMINACIÓ DE PASSOS DE VIANANTS DE SANT QUIRZE DEL VALLÈS

0.00m

10.50m

0.00m

Il·luminància de referència mínima en el pla vertical serà de 40 lux, amb una
limitació en l'enlluernament G2 en la direcció de la circul·lació de vehicles i 
G3 en la direcció del peató.
Classe d'enllumenat CE2 (zona residencial)

Situació:
Carrer de la Ribera



1.97
7.17

1.03

3.61

8.26

3.48

5.74

5.14
I359

Carrer Caus

C
arrer de la Segarra

Columna + 2 projectors
Projector a columna existent

Columna + projector

Rasa per terreny natural
Rasa per paviment de panot
Rasa per paviment asfaltat

Projector a substituir

Escala 1/200
P.08

I359
Zona d'actuació

C/ Coll d'Estenalles, 89
08230 MATADEPERA
Tel. 93 733 93 79
www.trenchs.cat

Emplaçament: Municipi de Sant Quirze del Vallès

Ajuntament de Sant Quirze del Vallès

Desembre 2020

PROJECTE D’INSTAL·LACIÓ DE NOUS PUNTS DE LLUM PER MILLORAR LA IL·LUMINACIÓ DE PASSOS DE VIANANTS DE SANT QUIRZE DEL VALLÈS

0.00m

15.50m

0.00m

Il·luminància de referència mínima en el pla vertical serà de 40 lux, amb una
limitació en l'enlluernament G2 en la direcció de la circul·lació de vehicles i 
G3 en la direcció del peató.
Classe d'enllumenat CE2 (zona residencial)

Situació:
Carrer Caus / Carrer de la Segarra



8.93

2.57

2.80

5.48

O103

Avinguda Can Pallàs

1.75

Columna + 2 projectors
Projector a columna existent

Columna + projector

Rasa per terreny natural
Rasa per paviment de panot
Rasa per paviment asfaltat

Projector a substituir

Escala 1/200
P.09

O103
Zona d'actuació

C/ Coll d'Estenalles, 89
08230 MATADEPERA
Tel. 93 733 93 79
www.trenchs.cat

Emplaçament: Municipi de Sant Quirze del Vallès

Ajuntament de Sant Quirze del Vallès

Desembre 2020

PROJECTE D’INSTAL·LACIÓ DE NOUS PUNTS DE LLUM PER MILLORAR LA IL·LUMINACIÓ DE PASSOS DE VIANANTS DE SANT QUIRZE DEL VALLÈS

0.00m

21.50m

0.00m

Il·luminància de referència mínima en el pla vertical serà de 40 lux, amb una
limitació en l'enlluernament G2 en la direcció de la circul·lació de vehicles i 
G3 en la direcció del peató.
Classe d'enllumenat CE2 (zona residencial)

Situació:
Avinguda Can Pallàs



5.05

6.18

5.56

6.73

7.46

7.10

2.16

AW501

Pas
sa

tge
 d'

Enri
c M

ore
ra

Passatge de Salvador Dalí

Avinguda del Vallès

1.50

Columna + 2 projectors
Projector a columna existent

Columna + projector

Rasa per terreny natural
Rasa per paviment de panot
Rasa per paviment asfaltat

Projector a substituir

Escala 1/200
P.10

AW501
Zona d'actuació

C/ Coll d'Estenalles, 89
08230 MATADEPERA
Tel. 93 733 93 79
www.trenchs.cat

Emplaçament: Municipi de Sant Quirze del Vallès

Ajuntament de Sant Quirze del Vallès

Desembre 2020

PROJECTE D’INSTAL·LACIÓ DE NOUS PUNTS DE LLUM PER MILLORAR LA IL·LUMINACIÓ DE PASSOS DE VIANANTS DE SANT QUIRZE DEL VALLÈS

0.00m

13.00m

0.00m

Il·luminància de referència mínima en el pla vertical serà de 40 lux, amb una
limitació en l'enlluernament G2 en la direcció de la circul·lació de vehicles i 
G3 en la direcció del peató.
Classe d'enllumenat CE2 (zona residencial)

Situació:
Carrer d'Enric Morera / Passatge de Salvador Dalí



4.74 6.98

2.71

10.93

S203B

Avinguda del Camp

Avinguda del Camp

1.60

Columna + 2 projectors
Projector a columna existent

Columna + projector

Rasa per terreny natural
Rasa per paviment de panot
Rasa per paviment asfaltat

Projector a substituir

Escala 1/200
P.11

S203
Zona d'actuació

C/ Coll d'Estenalles, 89
08230 MATADEPERA
Tel. 93 733 93 79
www.trenchs.cat

Emplaçament: Municipi de Sant Quirze del Vallès

Ajuntament de Sant Quirze del Vallès

Desembre 2020

PROJECTE D’INSTAL·LACIÓ DE NOUS PUNTS DE LLUM PER MILLORAR LA IL·LUMINACIÓ DE PASSOS DE VIANANTS DE SANT QUIRZE DEL VALLÈS

0.00m

19.00m

0.00m

Il·luminància de referència mínima en el pla vertical serà de 40 lux, amb una
limitació en l'enlluernament G2 en la direcció de la circul·lació de vehicles i 
G3 en la direcció del peató.
Classe d'enllumenat CE2 (zona residencial)

Situació:
Avinguda del Camp



5.21

2.64
7.25

2.64

AK114

C
arrer del Bages

1.75

Columna + 2 projectors
Projector a columna existent

Columna + projector

Rasa per terreny natural
Rasa per paviment de panot
Rasa per paviment asfaltat

Projector a substituir

Escala 1/200
P.12

AK114
Zona d'actuació

C/ Coll d'Estenalles, 89
08230 MATADEPERA
Tel. 93 733 93 79
www.trenchs.cat

Emplaçament: Municipi de Sant Quirze del Vallès

Ajuntament de Sant Quirze del Vallès

Desembre 2020

PROJECTE D’INSTAL·LACIÓ DE NOUS PUNTS DE LLUM PER MILLORAR LA IL·LUMINACIÓ DE PASSOS DE VIANANTS DE SANT QUIRZE DEL VALLÈS

1.00m

7.50m

0.00m

Il·luminància de referència mínima en el pla vertical serà de 40 lux, amb una
limitació en l'enlluernament G2 en la direcció de la circul·lació de vehicles i 
G3 en la direcció del peató.
Classe d'enllumenat CE2 (zona residencial)

Situació:
Carrer del Bages



5.39

2.51

7.55

2.84

AK317

Carrer de la Segarra

Ca
rre

r d
e 

la 
Se

ga
rra

1.65

Columna + 2 projectors
Projector a columna existent

Columna + projector

Rasa per terreny natural
Rasa per paviment de panot
Rasa per paviment asfaltat

Projector a substituir

Escala 1/200
P.13

AK317
Zona d'actuació

C/ Coll d'Estenalles, 89
08230 MATADEPERA
Tel. 93 733 93 79
www.trenchs.cat

Emplaçament: Municipi de Sant Quirze del Vallès

Ajuntament de Sant Quirze del Vallès

Desembre 2020

PROJECTE D’INSTAL·LACIÓ DE NOUS PUNTS DE LLUM PER MILLORAR LA IL·LUMINACIÓ DE PASSOS DE VIANANTS DE SANT QUIRZE DEL VALLÈS

0.00m

2.50m

0.00m

Il·luminància de referència mínima en el pla vertical serà de 40 lux, amb una
limitació en l'enlluernament G2 en la direcció de la circul·lació de vehicles i 
G3 en la direcció del peató.
Classe d'enllumenat CE2 (zona residencial)

Situació:
Carrer de la Segarra



3.59

2.006.032.58
AQ221

C
arrer Vallcorba

Carrer de Sabadell

Ronda d'Arraona

1.94

Columna + 2 projectors
Projector a columna existent

Columna + projector

Rasa per terreny natural
Rasa per paviment de panot
Rasa per paviment asfaltat

Projector a substituir

Escala 1/200
P.14

AQ221
Zona d'actuació

C/ Coll d'Estenalles, 89
08230 MATADEPERA
Tel. 93 733 93 79
www.trenchs.cat

Emplaçament: Municipi de Sant Quirze del Vallès

Ajuntament de Sant Quirze del Vallès

Desembre 2020

PROJECTE D’INSTAL·LACIÓ DE NOUS PUNTS DE LLUM PER MILLORAR LA IL·LUMINACIÓ DE PASSOS DE VIANANTS DE SANT QUIRZE DEL VALLÈS

0.00m

0.00m

0.00m

Il·luminància de referència mínima en el pla vertical serà de 40 lux, amb una
limitació en l'enlluernament G2 en la direcció de la circul·lació de vehicles i 
G3 en la direcció del peató.
Classe d'enllumenat CE2 (zona residencial)

Situació:
Carrer de Sabadell



5.59

2.03

14.16

1.57

AQ456

Ro
nd

a 
d'A

rra
on

a

Ro
nd

a 
de

 S
an

ta
 J

ul
ia

1.65

Columna + 2 projectors
Projector a columna existent

Columna + projector

Rasa per terreny natural
Rasa per paviment de panot
Rasa per paviment asfaltat

Projector a substituir

Escala 1/200
P.15

AQ456
Zona d'actuació

C/ Coll d'Estenalles, 89
08230 MATADEPERA
Tel. 93 733 93 79
www.trenchs.cat

Emplaçament: Municipi de Sant Quirze del Vallès

Ajuntament de Sant Quirze del Vallès

Desembre 2020

PROJECTE D’INSTAL·LACIÓ DE NOUS PUNTS DE LLUM PER MILLORAR LA IL·LUMINACIÓ DE PASSOS DE VIANANTS DE SANT QUIRZE DEL VALLÈS

0.00m

13.50m

0.00m

Il·luminància de referència mínima en el pla vertical serà de 40 lux, amb una
limitació en l'enlluernament G2 en la direcció de la circul·lació de vehicles i 
G3 en la direcció del peató.
Classe d'enllumenat CE1 (zona comercial o industrial)

Situació:
Ronda d'Arraona



2.00 6.32 1.68

5.00

K507

1.65

C
ar

re
r d

e 
Ba

ix
 R

ie
ra

Carrer de Santa Anna

Columna + 2 projectors
Projector a columna existent

Columna + projector

Rasa per terreny natural
Rasa per paviment de panot
Rasa per paviment asfaltat

Projector a substituir

Escala 1/200
P.16

K507
Zona d'actuació

C/ Coll d'Estenalles, 89
08230 MATADEPERA
Tel. 93 733 93 79
www.trenchs.cat

Emplaçament: Municipi de Sant Quirze del Vallès

Ajuntament de Sant Quirze del Vallès

Desembre 2020

PROJECTE D’INSTAL·LACIÓ DE NOUS PUNTS DE LLUM PER MILLORAR LA IL·LUMINACIÓ DE PASSOS DE VIANANTS DE SANT QUIRZE DEL VALLÈS

0.00m

9.00m

0.00m

Il·luminància de referència mínima en el pla vertical serà de 40 lux, amb una
limitació en l'enlluernament G2 en la direcció de la circul·lació de vehicles i 
G3 en la direcció del peató.

Situació:
Carrer de Baix Riera

Classe d'enllumenat CE2 (zona residencial)



J105

Carrer de Mossèn Perramon

Passeig del Ferrocarril

5.00

1.64

5.184.60
2.92

7.10

Columna + 2 projectors
Projector a columna existent

Columna + projector

Rasa per terreny natural
Rasa per paviment de panot
Rasa per paviment asfaltat

Projector a substituir

Escala 1/200
P.17

J107
Zona d'actuació

C/ Coll d'Estenalles, 89
08230 MATADEPERA
Tel. 93 733 93 79
www.trenchs.cat

Emplaçament: Municipi de Sant Quirze del Vallès

Ajuntament de Sant Quirze del Vallès

Desembre 2020

PROJECTE D’INSTAL·LACIÓ DE NOUS PUNTS DE LLUM PER MILLORAR LA IL·LUMINACIÓ DE PASSOS DE VIANANTS DE SANT QUIRZE DEL VALLÈS

0.00m

0.00m

0.00m

Il·luminància de referència mínima en el pla vertical serà de 40 lux, amb una
limitació en l'enlluernament G2 en la direcció de la circul·lació de vehicles i 
G3 en la direcció del peató.

Situació:
Passeig del Ferrocarril

Classe d'enllumenat CE1 (zona comercial o industrial)



Ronda d'Arraona

Ronda d'Arraona

Carrer de l'Urgell

Av. Pau Casals

Carrer de Sabadell

Carrer de Terrassa

Carrer de Bellaterra

Carrer de Rosselló

Carrer Vallcorba

Escala 1/1000
P.18

Instal·lació de captallums
Zona d'actuació
Instal·lació de 3 Captallums col·locats abans del pas de vianants 
en el sentit de la circul·lació C/ Coll d'Estenalles, 89

08230 MATADEPERA
Tel. 93 733 93 79
www.trenchs.cat

Emplaçament: Municipi de Sant Quirze del Vallès

Ajuntament de Sant Quirze del Vallès

Desembre 2020

PROJECTE D’INSTAL·LACIÓ DE NOUS PUNTS DE LLUM PER MILLORAR LA IL·LUMINACIÓ DE PASSOS DE VIANANTS DE SANT QUIRZE DEL VALLÈS

Situació:
Ronda d'Arraona
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III. PLEC DE CONDICIONS. 
  



                              Instal·lació de nous punts de llum per a millorar la l·luminació de passos de vianants. 

   

1.- Qualitat dels materials 

1.1.- Generalitats 

Tots els materials utilitzats a l'execució de la instal·lació tindran, com a mínim, les 
característiques especificades en aquest Plec de Condicions, utilitzant-se sempre materials 
homologats segons les normes UNE citades en la instrucció ITC-BT-02 que els siguin d'aplicació. 
 
1.3.- Lluminàries: 
 
Les lluminàries LED hauran de complir les recomanacions indicades en l’annex 2 del present 
projecte que conté el document “REQUERIMIENTOS TECNICOS EXIGIBLES PARA LUMINARIAS 
CON TECNOLOGÍA LED DE ALUMBRADO EXTERIOR” i les següents característiques tècniques: 
 

- Material de la carcassa de fundació d’alumini injectat tipus EN AC-43000, EN AC-43100 o 
EN AC-43400 segons norma UNE EN 1706 i pintat amb pintura de polièster, color a elegir 
per l’ajuntament o cos i fixació de la lluminària fabricat en polímers tècnics d’alta 
qualitat estabilitzats a radiacions UV segons UNE -EN ISO 4892-3:2014 

- El grau de protecció de la lluminària ≥ IP 65 
- Resistència als impactes ≥ IK08 
- Sistema de protecció contra sobretensions ≥ 20kV 
- Índex de reproducció cromàtica (CRI) > 70 
- L’aïllament de la lluminària serà mínim de Classe II. 
- Sistemes òptics diferents que garantissin poder utilitzar el mateix modelo en diferents 

aplicacions o situacions d’enllumenat 
- Temperatura de funcionament lluminària entre -40 ºC i 50 ºC 
- Factor de potencia del driver ≥ 0,9 pel voltatge de funcionament normal 
- Dotada d’equip (driver) amb regulació per línia de comandament, sense línia de 

comandament (autoregulació), per flux de capçalera, mitjançant telegestió amb entrada 
1-10V o Dali i equipat em sistema per a ser reprogramat a través de la línia l’alimentació. 
Programació a mida amb més de 3 passos de regulació y manteniment del flux de sortida 
constant. El driver permetrà la reprogramació tant dels nivells com dels horaris de 
regulació des de la línia d’alimentació de la llumenera, sense necessitat de pujar a 
aquesta, des de la base de la columna o des del quadre d’enllumenat públic. 

- Vida útil mitja estimada, L90B10 ≥ 42.000 h amb una temperatura ambient de 
funcionament de 25ºC 

- Garantia Standard del conjunt ≥ 10 anys (l’ apagat simultani de mes d’un 10% dels led´s 
del conjunt òptic de las lluminàries instal·lades serà considerat fallada total sota 
garantia) 

- Eficiència mínima de la lluminària ≥ 120 lm/W  
- Relació de flux cap a l’hemisferi superior (FHS) < 1% 
- LED amb temperatura de color 4000 K 
- Fixació de la llumenera al suport lateral o vertical segons necessitats. 
- Difusor de vidre temperat o policarbonat, pla o corbat i transparent. 
- La placa de LED’s s’haurà de poder substituir en cas de fallada de la mateixa. 
- La potència es definirà en funció de l’estudi tècnic presentat a l’inici del contracte per 

complir els nivells exigits a la zona on s’ha d’instal·lar la lluminària d’acord a la 
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normativa vigent i als nivells requerits per l’ajuntament. 
- Certificats d’acord amb l’annex 2 i 3 del document REQUERIMIENTOS TECNICOS EXIGIBLES 

PARA LUMINARIAS CON TECNOLOGÍA LED DE ALUMBRADO EXTERIOR que podem consultar 
en l’annex del present projecte. 

 
 

1.3.- Conductors elèctrics 

Les línies d'alimentació a quadres de distribució estaran constituïdes per conductors unipolars de 
coure aïllats de 0,6/1 kV. 
 
Les línies d'alimentació a punts de llum i connexions de corrent d'altres usos estaran constituïdes 
per conductors de coure unipolars aïllats del tipus RV. 
 
Les línies d'enllumenat d'urbanització estaran constituïdes per conductors de coure aïllats de 
0,6/1 kV. 
 

Conductors de neutre 

La secció mínima del conductor de neutre per distribucions monofàsiques, trifàsiques i de 
corrent continua, serà la que a continuació s'especifica: 
 
Segons l'Instrucció ITC BT 19 en el seu apartat 2.2.2, en instal·lacions interiors, per tenir en 
compte les corrents armóniques degudes a carregues no lineals i possibles desequilibris, la secció 
del conductor del neutre serà com a mínim igual a la de les fases. 
 
Per el cas de xarxes aèrias o subterrànias de distribució en baixa tensió, les seccions a considerar 
seran les següents: 
 

; Amb dos o tres conductors: igual a la dels conductores de fase. 
; Amb quatre conductors: meitat de la secció dels conductors de fase, amb un mínim de 10 

mm² per coure i de 16 mm² per alumini. 
 

1.4.- Conductors de protecció 

Els conductors de protecció nus no estaran en contacte amb elements combustibles. En els 
passos a través de parets o sostres estaran protegits per un tub d'adequada resistència, que serà, 
a més a més, no conductor i difícilment combustible quan travesse parts combustibles de 
l'edifici. 
 
Els conductors de protecció estaran convenientment protegits contra el deteriorament mecànic i 
químic, especialment en els passos a través d'elements de la construcció. 
 
Les connexions en aquests conductors es realitzaran mitjançant acoblaments soldats sense 
utilització d'àcid, o per peces de connexió de tancament per rosca. Aquestes peces seran de 
material inoxidable, i els cargols de tancament estaran previstos d'un dispositiu que eviti el seu 
afluixament. 
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Es prendran les precaucions que calguin per a evitar el deteriorament causat per efectes 
electroquímics quan les connexions siguin entre metalls diferents. 

 

1.5.- Identificació dels conductors 

Els conductors de la instal·lació s'identificaran pels colors del seu aïllament: 
 

; Negre, gris, marró pels conductors de fase o polars. 
; Blau clar per al conductor neutre. 
; Groc - verd pel conductor de protecció. 
; Vermell per el conductor dels circuits de comandament i control. 

 

1.6.- Tubs protectors 

Classes de tubs a utilitzar 
 
Els tubs han de suportar, com a mínim, sense deformació alguna, les següents temperatures: 
 

; 60 °C per a tub aïllants constituïts per policlorur de vinil o polietilè. 
; 70 °C per a tub metàl·lics amb foldres aïllants de paper impregnat. 

 
Diàmetre dels tubs i nombre de conductors per cadascú d'ells 
 
Els diàmetres exteriors mínims i les característiques mínimes per els tubs en funció del tipus 
d'instal·lació i del número i secció dels cables a conduir, s'indiquen en l'Instrucció ITC BT 21, en 
el seu apartat 1.2. El diàmetre interior mínim dels tubs deurà ser declarat pel fabricant. 
 

2.- Normes d'execució de les instal·lacions 

2.1.- Col·locació de tubs 

Es tindran en compte les prescripcions generals següents, tal i com indica la ITC BT 21. 
 
Prescripcions generals 
 
El traçat de les canalitzacions es farà seguint preferentment línies paral·leles a les verticals i 
horitzontals que limiten el local on es fa la instal·lació. 
 
Els tubs s'uniran entre ells mitjançant accessoris adequats a la seva classe que assegurin la 
continuïtat que proporcionan als conductors. 
 
Els tubs aïllants rígids corbables en calent podran esser acoblats entre ells en calent, recobrint 
l'unió amb una cola especial quan es volgui una unió estanca. 
 
Les corbes practicades als tubs seran continues i no originaran reduccions de secció 
inadmissibles. Els radis mínims de curvatura per cada classe de tub seran els indicats en la 
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norma UNE EN 5086 -2-2 
 
Serà possible la fàcil introducció i retirada dels conductors als tubs després de col·locats i fixats 
aquests i els seus accessoris, disposant per a això els registres que calguen, i que en trams rects 
no estaran separats entre ells més de 15 m. El nombre de corbes en angle recte situades entre 
dos registres consecutius no serà superior a tres. Els conductors s'allotjaran als tubs després de 
col·locats aquests. 
 
Els registres podran estar destinats únicament a facilitar la introducció i retirada dels conductors 
als tubs, o servir al mateix temps com a caixes d'acoblament o derivació. 
 
Quan els tubs estiguin formats per materials que es puguin oxidar i quan haguin rebut durant el 
seu muntatge algun treball de mecanització, s'aplicarà a les parts mecanitzades pintura 
antioxidant. 
 
Igualment, en cas d'utilitzar tubs metàl·lics sense aïllament interior, es tindrà en compte la 
possibilitat de que esprodueixin condensacions d'aigua a l'interior d'ells, pel qual s'elegirà 
convenientement el traçat de la seva instal·lació, preveient l'evaquació d'aigua als punts més 
baixos d'ella i, si fos necessari, establint una ventilació apropiada a l'interior dels tubs 
mitjançant el sistema adequat, com ara, la utilització d'una "te" deixant un dels braços sense 
utilitzar. 
 
Quan els tubs metàl·lics haguin de posar-se a terra, la seva continuitat elèctrica quedarà 
convenientment assegurada. En cas d'utilitzar tubs metàl·lics flexibles, cal que la distància entre 
dues connexions a terra consecutives dels tubs no excedeixi de 10 m. 
 
No podran utilitzar-se els tubs metàl·lics com a conductors de protecció o de neutre. 
 
Tubs en muntatge superficial 
 
Quan els tubs es col·loquen en muntatge superficial, a més, es tindran en compte les següents 
prescripcions: 
 
Els tubs es fixaran a les parets o sostres mitjançant les brides protegides contra la corrosió i 
sòlidament subjectes. La distancia entre aquestes serà, com a màxim, 0.50 metres. Es 
disposaran fixacions d'una i altre part en els canvis de direcció, en els embrancaments i en la 
proximitat immediata de les entrades en caixes o aparells. 
 
Els tubs es col·locaran adaptant-los a la superfície sobre la qual s'instal·len, corbant-los o 
utilitzant els accessoris que calguin. 
 
En alineacions rectes, les desviacions de l'eix del tub respecte a la línia que uneix els punts 
extrems no serà superior al 2%. 
 
Convé disposar els tubs normals, sempre que sigui possible, a una alçada mínima de 2.5 m sobre 
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el sòl, amb l'objecte de protegir-los d'eventuals danys mecànics. 
 
Als encreuaments de tubs rígids amb juntes de dilatació d'un edifici s'hauran de interrompre els 
tubs, quedant els extrems del mateix separats entre ells 5 cm aproximadament, i acoblant-se 
posteriorment mitjançant maniguets lliscants que tinguin una longitud mínima de 20 cm. 
 
Tubs encastats 
 
Quan els tubs es col·loquin encastats es tindran en compte, a més a més, les següents 
prescripcions: 
 
La instal·lació de tubs encastats serà admissible qua la seva col·locació a l'obra es faci després 
de finalitzar els treballs de construcció i d'arrebossat de parets i sostres; el lliscat d'aquests pot 
aplicar-se posteriorment. 
 
Les dimensions de les regates seran suficients per a que els tubs quedin recoberts per una capa 
d'1 cm de gruix, com a mínim, del revestiment de les parets o sostres. Als angles el gruix por 
reduir-se a 0.5 cm. 
 
Als canvis de direcció, els tubs estaran convenientement corbats, o bé provistos de colzes o "tes" 
apropiats, però en aquest últim cas sols s'admitiran els provistos de tapes de registre. 
 
Les tapes dels registres i de les caixes de connexió quedaran accessibles i desmontables una 
vegada finalitzada l'obra. Els registres i caixes quedaran enrasats amb la superfície exterior del 
revestiment de la paret o sostre quan no s'instal·lin a l'interior d'un allotjament tancat i 
practicable. Igualment, en cas d'utilitzar tubs normals encastats en parets, convé disposar els 
recorreguts horitzontals a 50 cm, com a màxim, del terra o sostre, i els verticals a una distància 
dels angles o cantonades no superior a 20 cm. 
 
Tubs en muntatge al aire 
 
Només està permès el seu us per l'alimentació de màquines o elements de mobilitat restringida 
des de canalitzacions prefabricades i caixes de derivació fixades al sostre. Es tindran en compte 
les següents prescripcions: 
 
La longitud total de la conducció a l'aire no serà superior a 4 metres i no començarà a una alçada 
inferior a 2 metres. 
 
Es prestarà especial atenció per que es conservin en tot el sistema, especialment en les 
connexions, les característiques mínimes per canalitzacions de tubs a l'aire, establertes a la 
taula 6 de l'instrucció ITC BT 21. 
 

2.2.- Caixes d'acoblament i derivació 

Les connexions entre conductors es realitzaran a l'interior de caixes apropiades de material 
aïllant, si són metàl·liques, protegides contra la corrossió. 
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Les seves dimensions han de permetre allotjar amplament tots els conductors que haguin de 
contindre, i la seva profunditat equivaldrà, com a mínim, al diàmetre del tub major més un 50 % 
d'aquest, amb un mínim de 40 mm per a la seva profunditat i 80 mm per al diàmetre o costat 
interior. 
 
Quan es vulgui fer estanques les entrades dels tubs a les caixes de connexió, han d'utilitzar-se 
premsaestopes adequats. 
 
En cap cas es permetrà la unió de conductors per simple retorciment o enrrollatment entre ells, 
sinò que haurà de fer-se sempre utilitzant bornes de connexió muntats individualment o 
constituïnt blocs o reglets de connexió. Pot permitir-se, així mateix, la utilització de brides de 
connexió. Les unions hauran de fer-se sempre a l'interior de caixes d'acoblament o de derivació. 
 
Si es tracta de cables haurà de cuidar-se en fer les connexions que el corrent es reparteixi per 
tots els filferros components, i si el sistema adoptat és de cargol d'estrenyer entre una arandela 
metàl·lica baix el seu cap i una superficie metàl·lica, els conductors de secció superior a 6 mm2 
deuran connectar-se per mitja de terminals adecuats, comprobant sempre que les connexions, 
de qualsevol sistema que siguin, no quedin sobmesses a esforços mecànics. 
 
Per a que no pugui ésser destruit l'aïllament dels conductors per la seva fricció amb les vores 
lliures dels tubs, els extrems d'aquests, quan siguin metàl·lics i penetrin en una caixa de 
connexió o aparell, estaran provistos de becs amb vores arredonits o dispositius equivalents, o 
bé convenientment mecanitzats, i si es tracta de tubs metàl·lics amb aïllament interior, aquest 
últim sobresortirà uns quants milímetres de la seva coberta metàl·lica. 
 

2.3.- Aparells de comandament i maniobra 

Els aparells de comandament i maniobra (interruptors i conmutadors) seran de tipus tancat i 
material aïllant, tallaran el corrent màxim del circuit on estan col·locats sense permetre la 
formació d'arcs permanents, i no podran prendre una posició intermitja. 
 
Les peces de contacte tindran les seves dimensions de forma que la temperatura no pugui 
excedir de 65°C en cap d'elles. 
 
Ha de poder fer-se al voltant de 10.000 maniobres d'obertura y tancament a la intensitat i tensió 
nominals, que estaran marcades en lloc visible. 
 

2.4.- Aparells de protecció 

Protecció contra sobreintensitats 
 
Els conductors actius han d'estar protegits per un o més dispositius de tall automàtic contra les 
sobrecàrregues i contra els curt circuits. 
 
Aplicació 



                              Instal·lació de nous punts de llum per a millorar la l·luminació de passos de vianants. 

   

 
Excepte els conductors de protecció, tots els conductors que formen part d'un circuit, inclós el 
conductor neutre, estaran protegits contra les sobreintensitats (sobrecàrregues i curt circuits). 
 
Protecció contra sobrecàrregues 
 
Els dispositius de protecció han d'estar previstos per a interrompre tot corrent de sobrecàrrega 
als conductors del circuit abans de que pugui provocar un escalfament perjudicial per a 
l'aïllament, a les connexions, a les extremitats o al medi ambient en les canalitzacions. 
 
El límit d'intensitat de corrent admissible en un conductor ha de quedar en tot cas garantitzat 
pel dispositiu de protecció utilitzat. 
 
Com a dispositius de protecció contra sobrecàrregues seran utilitzats els fusibles calibrats de 
característiques de funcionament adequades o els interruptors automàtics amb corba tèrmica de 
tall. 
 
Protecció contra curt circuits 
 
Han de prever-se dispositius de protecció per a interrompre tot corrent de curt circuit abans de 
que aquesta pugui resultar perillosa pels efectes tèrmics i mecànics produïts als conductors i a 
les connexions. 
 
A l'origen de tot circuit s'establirà un dispositiu de protecció contra curt circuits la qual capacitat 
de tall estarà d'acord amb la intensitat de curt circuit que pugui presentar-se al punt de la seva 
instal·lació. 
 
S'admeteixen com a dispositius de protecció contra curt circuits els fusibles de característiques 
de funcionament adequats i els interruptors automàtics amb sistema de tall electromagnètic. 
 
Situació i composició 
 
En general, els dispositius destinats a la protecció dels circuits s'instal·laran a l'origen d'aquests, 
així com als punts on la intensitat admissible disminueixi per canvis deguts a secció, condicions 
d'instal·lació, sistema d'execució, o tipus de conductors utilitzats. 
 
Normes aplicables 
 
Petits interruptors automàtics (PIA) 
 
Els interruptors automàtics per a instal·lacions domèstiques i anàlogues per a la protecció contra 
sobreintensitats s'ajustaran a la norma UNE-EN 60-898. Aquesta norma s'aplica als interruptors 
automàtics amb tall a l'aire, de tensió assignada fins a 440 V (entre fases), intensitat assignada 
fins a 125 A i poder de tall nominal no superior a 25000 A. 
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Els valors normalitzats de les tensions assignades són: 
 

; 230 V Pels interruptors automàtics unipolars i bipolars. 
; 230/400 V Pels interruptors automàtics unipolars. 
; 400 V Pels interruptors automàtics bipolars, tripolars i tetrapolars. 

 
Els valors 240 V, 240/415 V i 415 V respectivament, són també valors normalitzats. 
 
Els valors preferencials de les intensitats assignades són: 6, 10, 13, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 
100 y 125 A. 
 
El poder de tall assignat serà: 1500, 3000, 4500, 6000, 10000 i per damunt 15000, 20000 i 25000 
A. 
 
La característica de disparament instantani dels interruptors automàtics està determinada per la 
seva corba: B, C o D. 
 
Cada interruptor ha de portar visible, de forma indeleble, les següents indicacions: 
 

; El corrent assignat sense el símbol A precedit del símbol de la característica de 
disparament instantani (B,C o D) per exemple B16. 

; Poder de tall assignat en amperis, dins d'un rectangle, sense indicació del símbol de les 
unitats. 

; Classe de limitació d'energia, si és aplicable. 
 
Els borns destinats exclussivament al neutre, han d'estar marcats amb la lletra "N". 
 
Interruptors automàtics de baixa tensió 
 
Els interruptors automàtics de baixa tensió s'ajustaran a la norma UNE-EN 60-947-2: 1996. 
 
Aquesta norma s'aplica als interruptors automàtics els quals contactes principals estan destinats 
a ésser connectats a circuits la qual tensió assignada no sobrepassa 1000 V en corrent altern o 
1500 V en corrent continu. S'aplica qualsevol siguin les intensitats assignades, els mètodes de 
fabricació i l'utilització prevista dels interruptors automàtics. 
 
Cada interruptor automàtic ha d'estar marcat de forma indeleble en lloc visible amb les següents 
indicacions: 
 

; Intensitat assignada (In). 
; Capacitat per al seccionament, si fa al cas. 
; Indicacions de les posicions d'obertura i tancament respectivament per O i | si s'utilitzen 

símbols. 
 
També portaran marcat encara que no sigui visible en la seva posició de muntatge, el símbol de 
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la naturalesa de corrent en que hagin d'utilitzar-se, i el símbol que indiqui les característiques de 
desconnexió, o en el seu defecte, aniran acompanyats de les corbes de desconnexió. 
 
Fusibles 
 
Els fusibles de baixa tensió s'ajustaran a la norma UNE-EN 60-269-1:1998. 
 
Aquesta norma s'aplica als fusibles amb cartutxos fusibles limitadors de corrent, de fusió tancada 
i que tinguin un poder de tall igual o superior a 6 kA. Destinats a assegurar la protecció de 
circuits, de corrent alterna i frecuència industrial, on la tensió assignada no sobrepasi 1000 V, o 
els circuits de corrent continu la qual tensió assignada no sobrepasi els 1500 V. 
 
Els valors d'intensitat pels fusibles expressats amb amperis ha d'ésser: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 16, 20, 
25, 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125, 160, 200, 250, 315, 400, 500, 630, 800, 1000, 1250. 
 
Han de portar marcada la intensitat i tensió nominals de treball per a les quals han estat 
construïts. 
 
Interruptors amb protecció incorporada per intensitat diferencial residual 
 
Els interruptors automàtics de baixa tensió amb dispositius reaccionants sota l'efecte 
d'intensitats residuals s'ajustaran a l'annex B de la norma UNE-EN 60-947-2: 1996. 
 
Aquesta norma s'aplica als interruptors automàtics els quals contactes principals estan destinats 
a ésser connectats a circuits la qual tensió assignada no sobrepasi 1000 V en corrent altern o 
1500 V en corrent continu. S'aplica qualsevol que siguin les intensitats assignades. 
 
Els valors preferents d'intensitat diferencial residual de funcionament assignada són: 0.006A, 
0.01A, 0.03A, 0.1A, 0.3A, 0.5A, 1A, 3A, 10A, 30A. 
 
Característiques principals dels dispositius de protecció 
 
Els dispositius de protecció compliran les condicions generals següents: 
 

; Han de poder suportar la influència dels agents exteriors als quals estiguin submessos, 
presentant el grau de protecció que els correspongui d'acord amb les seves condicions 
d'instal·lació. 

; Els fusibles es col·locaran sobre material aïllant incombustible i estaran construits de 
forma que no puguin projectar metall al fundir-se. Permetran el seu recanvi de la 
instal·lació sota tensió sense cap perill. 

; Els interruptors automàtics seran els apropiats als circuits a protegir, responent en el seu 
funcionament a les corbes intensitat - temps adequades. Hauran de tallar el corrent 
màxim del circuit on estiguin col·locades, sense permetre la formació d'arc permanent, 
obrint o tancant els circuits, sense possibilitat de prendre una posición intermitja entre 
les corresponents a les d'obertura i tancament. Quan s'utilitzin per a la protecció contra 
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curt circuits la seva capacitat de tall estarà d'acord amb la intensitat de curt circuit que 
pugui presentarse al punt de la seva instal·lació, excepte que estiguin associats amb 
fusibles adequats que compleixin aquest requisit i que siguin de característiques 
coordinades amb les del interruptor automàtic. 

; Els interruptors diferencials han de resistir els corrents de curt circuit que puguin 
presentar-se al punt de la seva instal·lació, i en cas contrari han d'estar protegits per 
fusibles de característiques adequades. 

 
Protecció contra sobretensions d'origen atmosfèric 
 
Segons l'indicat a l'Instrucció ITC BT 23 al seu apartat 3.2: 
 
Quan una instal·lació s'alimenta per, o inclueix, una línia aèria amb conductors nus o aïllats, es 
considera necessària una protecció contra sobretensions d'origen atmosfèric en l'origen de 
l'instal·lació. 
 
El nivell de sobretensions pot controlar-se mitjançant dispositius de protecció contra les 
sobretensions col·locats en les línies aèries (sempre que estiguin suficientment propers al origen 
de li instal·lació) o en la instal·lació elèctrica de l'edifici. 
 
Els dispositius de protecció contra sobretensions d'origen atmosfèric han de seleccionar-se de 
forma que el seu nivell de protecció sigui inferior a la tensió suportada a impulsos de la 
categoria dels equips i materials que es preveu que es vagin a instal·lar. 
 
En xarxes TT, els descarregadors es connectaran entre cadascun dels conductors, incloent el 
neutre o compensador i la terra de l'instal·lació. 
 
Protecció contra contactes directes i indirectes 
 
Els mitjans de protecció contra contactes directes i indirectes en instal·lació s'executaran 
seguent les indicacions detallades en l'Instrucció ITC BT 24, i en la Norma UNE 20.460 -4-41. 
 
La protecció contra contactes directes consisteix en tomar les mesures destinades a protegir les 
persones contra els perills que poden derivar-se d'un contacte amb les parts actives dels 
materials elèctrics. Els medis a utilitzar son els següents: 
 

; Protecció per aïllament de les parts actives. 
; Protecció per mitjà de barreres o envoltants. 
; Protecció per mitjà d'obstacles. 
; Protecció per posta fora d'abast per allunyament. 
; Protecció complementaria per dispositius de corrent diferencial residual. 

 
Es faran servir els mètodes de protecció contra contactes indirectes per tall de l'alimentació en 
cas d'errada, mitjançant l'ús d'interruptors diferencials. 
 



                              Instal·lació de nous punts de llum per a millorar la l·luminació de passos de vianants. 

   

El corrent a terra produïda per un únic defecte franc ha de fer actuar el dispositiu de tall en un 
temps no superior a 5 s. 
 
Una massa qualsevol no pot romandre en relació a una connexió de terra elèctricament diferent, 
a un potencial superior, en valor eficaz, a: 
 

; 24 V als locals o emplaçaments humits o mullats. 
; 50 V a la resta de casos. 

 
Totes les masses d'una mateixa instal·lació han d'estar unides a la mateixa connexió de terra. 
 
Com a dispositius de tall per intensitats de defecte s'utilitzaran els interruptors diferencials. 
 
Ha de complir-se la següent condició: 
 

 Vc 
R <= —

—  Is 
 
On: 
 

; R: Resistència de connexió a terra (Ohm). 
; Vc: Tensió de contacte màxima (24 V en locals humits i 50 V a la resta de casos). 
; Is: Sensibilitat de l'interruptor diferencial (valor mínim del corrent de defecte, en A, a 

partir del qual l'interruptor diferencial ha d'obrir automàticamente, en un temps 
convenient, la instal·lació a protegir). 

 

2.6.- Xarxa equipotencial 

Es farà una connexió equipotencial entre les canalitzacions metàl·liques existents (aigua freda, 
calenta, desguàs, calefacció, gas, etc.) i les masses dels aparells sanitaris metàl·lics i tota la 
resta d'elements conductors accessibles, com ara marcs metàl·lics de portes, radiadors, etc. El 
conductor que asseguri aquesta protecció haurà d'estar preferentment soldat a les canalitzacions 
o als altres elements conductors, o bé, fixat solidariament als mateixos per collars o un altre 
tipus de subjecció apropiat a base de metalls no ferris, establint els contactes sobre parts 
metàl·liques sense pintura. Els conductors de protecció de connexió a terra, quan n'hi hagin, i de 
connexió equipotencial han d'estar connectats entre ells. La secció mínima d'aquest últim estarà 
d'acord amb el disposat en l'Instrucció ITC-BT-19 per els conductors de protecció. 
 

2.7.- Instal·lació de connexió a terra 

Estarà composta de connexió a terra, conductors de terra, born principal de terra i conductors 
de protecció. Es durà a terme segons l'especificat en l'Instrucció ITC-BT-18. 
 
Naturalesa i seccions mínimes 
 
Els materials que assegurin la posta a terra seran aquells que: 
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El valor de la resistència de posta a terra estigui conforme amb les normes de protecció i de 
funcionament de l'instal·lació, tenint en compte els requisits generals indicats en la ITC-BT-24 i 
els requisits particulars de les Instruccions Tècniques aplicables a cada instal·lació. 
 
Les corrents de defecte a terra i les corrents de fuita puguin circular sense perill, particularment 
des de el punt de vista de sol·licitacions tèrmiques, mecàniques i elèctriques. 
 
En tots els casos els conductors de protecció que no formin part de la canalització d'alimentació 
seran de coure amb una secció al menys de: 2,5 mm² si disposen de protecció mecànica i de 4 
mm² si no disposen d'ella. 
 
Les seccions dels conductors de protecció, i dels conductors de terra estàn definits en l'Instrucció 
ITC-BT-18. 
 
Estesa dels conductors 
 
Els conductors de terra soterrats estesos al terra es consideren que formen part del elèctrode. 
 
El recorregut dels conductors de la línia principal de terra, les seves derivacions i els conductors 
de protecció, serà allò més curt possible i sense canvis bruscos de direcció. No estaran 
submessos a esforços mecànics i estaran protegits contra la corrossió i el desgast mecànic. 
 
Connexions dels conductors dels circuits de terra amb les parts metàl·liques i masses i amb els 
elèctrodes 
 
Els conductors dels circuits de terra tindran un bon contacte elèctric tant amb les parts 
metàl·liques i masses que es desitja posar a terra com amb l'elèctrode. A aquests efectes, les 
connexions hauran de fer-se mitjançant peces d'acoblament adequades, assegurant les 
superfícies de contacte de forma que la connexió sigui efectiva mitjançant cargols, elements de 
compressió, reblons o soldadura d'alt punt de fusió. Es prohibeix l'utilització de soldadures de 
baix punt fusió tals com estany, plata, etc. 
 
Els circuits de posta a terra formaran una línia elèctricament continua en la que no podran 
incloure's en sèrie ni masses ni elements metàl·lics qualsevol que siguin aquests. La connexió de 
les masses i els elements metàl·lics al circuit de posta a terra s'efectuarà sempre mitjançant 
born de posta a terra. Els contactes ha de disposar-se nets, sense humitat i en forma tal que no 
sigui fàcil que l'acció del temps destrueixi per efectes electroquímics les connexions efectuades. 
 
Deurà preveure l'instal·lació d'un born principal de terra, al que aniran units els conductors de 
terra, de protecció, d'unió equipotencial principal i en el cas de que fossin necessaris, també els 
de posta a terra funcional. 
 
Prohibició d'interrompre els circuits de terra 
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Es prohibeix intercalar en circuits de terra seccionadors, fusibles o interruptors. Sols es permet 
disposar un dispositiu de tall als punts de connexió a terra, de forma que permiteixi mesurar la 
resistència de la connexió de terra. 
 

2.8.- Enllumenat 

Enllumenats especials 
 
Els punts de llum de l'enllumenat especial hauran de repartir-se entre, al menys, dues línies 
diferents, amb un nombre màxim de 12 punts de llum per línia, estant protegits aquests circuits 
per interruptors automàtics de 10 A d'intensitat nominal com màxim. 
 
Les canalitzacions que alimenten els enllumenats especials es disposaran a 5 cm com a mínim 
d'altres canalitzacions elèctriques quan s'instal·len sobre parets o encastades en elles, i quan 
s'instal·len en buits de la construcció estaran separades d'aquesta per envans incombustibles no 
metàl·lics. 
 
Han d'ésser provistos d'enllumenats especials els següents locals: 
 

; Amb enllumenament d'emergència: Els locals de reunió que puguin albergar a 100 
persones o mes, els locals d'espectacles i els establiments sanitaris, els establiments 
tancats i coberts per mes de 5 vehicles, inclosos els passadissos i escales que condueixin 
al exterior o fins les zones generals del edifici. 

; Amb enllumenat de senyalització: Els estacionaments subterranis de vehicles, teatres i 
cinemes en sala fosca, grans establiments comercials, casins, hotels, establiments 
sanitaris i qualsevol altre local on puguin produir-se aglomeracions de públic en hores o 
llocs on la il·luminació natural de llum solar no sigui suficient per a proporcionar a l'eix 
dels pasos principals una il·luminació mínima de 1 lux. 

; Amb enllumenat de reemplaçament: En quiròfans, sales de cura i unitats de vigilància 
intensiva d'establiments sanitaris. 

 
Enllumenat general 
 
Les xarxes d'alimentació per a punts de llum amb làmpares o tubs de descàrrega hauran d'estar 
previstes per a transportar una càrrega en voltamperis al menys igual a 1.8 voltes la potència en 
vatis de les làmpares o tubs de descàrrega que alimenta. El conductor neutre tindrà la mateixa 
secció que els de fase. 
 
Si s'alimenten amb una mateixa instal·lació làmpares de descàrrega i d'incandescència, la 
potència a considerar en voltamperis serà la de les làmpares d'incandescencia més 1.8 voltes la 
de les làmpares de descàrrega. 
 
Deurà corregir-se el factor de potencia de cada punt de llum fins un valor major o igual a 0.90, i 
la caiguda màxima de tensió entre l'origen de la instal·lació i qualsevol altre punt de l'instal·lació 
de enllumenat, serà menor o igual que 3%. 
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Els receptors consistents en làmpares de descàrrega seran accionats per interruptors previstos 
per a càrregues inductives, o en el seu defecte, tindran una capacitat de tall no inferior al doble 
de la intensitat del receptor. Si l'interruptor acciona a la mateixa vegada làmpares 
d'incandescència, la seva capacitat de tall serà, com a mínim, la corresponent a la intensitat 
d'aquestes més el doble de la intensitat de las làmpares de descàrrega. 
 
En instal·lacions per a enllumenat de locals on es reuneix públic, el nombre de línies haurà 
d'ésser de forma que el tall corrent en una d'elles no afecti a més de la tercera part del total de 
làmpares instal·lades en aquest local. 
 

3.- Proves reglamentàries 

3.1.- Comprovació de la connexió a terra 

La instal·lació de connexió de terra serà comprovada pels serveis oficials en el moment de donar 
d'alta la instal·lació. Es disposarà de al menys un punt de connexió a terra accessible per a poder 
realitzar l'amidament de la connexió a terra. 
 
 

3.2.- Resistència d'aïllament 

Les instal·lacions elèctriques hauran de presentar una resistència d'aïllament, expressada en 
ohms, al menys igual a 1000xU, sent U la tensió màxima de servei expressada en volts, amb un 
mínim de 250.000 ohms. 
 
L'aïllament de la instal·lació elèctrica es medirà amb relació a terra i entre conductors, 
mitjançant l'aplicació d'una tensió continua subministrada per un generador que proporcioni en 
buit una tensió compressa entre 500 i 1000 V i, com a mínim, 250 V amb una càrrega externa de 
100.000 ohms. 
 

4.- Condicions d'ús, manteniment i seguretat 

La propietat rebrà a l'entrega de la instal·lació, plànols definitius del muntatge de la instal·lació, 
valors de la resistència a terra obtinguts en els amidaments, i referència del domicili social de 
l'empresa instal·ladora. 
 
No es podrà modificar la instal·lació sense la intervenció d'un Instal·lador Autoritzat o Tècnic 
Competent, segons correspongui. 
 
Cada cinc anys es comprovaran els dispositius de protecció contra curt circuits, contaces 
directes i indirectes, així com les seves intensitats nominals en relació amb la secció dels 
conductors que protegeixin. 
 
Les instal·lacions del garatge seran revisades anualment per instal·ladors autoritzats librement 
elegits pels propietaris o usuaris de la instal·lació. L'instal·lador estendrà un boletí de 
reconeiximent de l'indicada revisió, que serà entregat al propietari de la instal·lació, així com a 
la delegació corresponent del Ministeri d'Industria i Energia. 
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Personal tècnicament competent comprovarà la instal·lació de connexió de terra en l'època en la 
qual el terreny estigui més sec, reparant inmediatament els defectes que puguin trobar-se. 
 

5.- Certificats i documentació 

Al finalitzar l'execució, s'entregarà en la Delegació del Ministeri d'Industria corresponent el 
Certificat de Fi d'Obra firmat per un tècnic competent i visat pel Col·legi professional 
corresponent, acompanyat del boletí o boletins d'instal·lació firmats per un Instal·lador 
Autoritzat. 
 

6.- Llibre d'ordres 

La direcció de l'execució dels treballs d'instal·lació serà duta a terme per un tècnic competent, 
que haurà d'omplir el Llibre d'Ordres i Assistència, on indicarà les incidèncias, ordres i 
assistències que es produisquen en el desenvolupament de l'obra. 
 
 
  



   
B -  MATERIALS I COMPOSTOS

B0 -  MATERIALS BÀSICS

B01 -  LÍQUIDS

B011- -  AIGUA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B011-05ME.

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS 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.
Es podrà utilitzar aigua reciclada provinent del rentat dels camions formigonera a la pròpia
central de formigó, sempre que compleixi les especificacions anteriors i la seva densitat
sigui <= 1,3 g/m3 i la densitat total sigui <=1,1 g/cm
L'aigua a utilitzar tant en el curat com en la pastada del formigó, no ha de contenir cap
substància perjudicial en quantitats que puguin afectar a les propietats del formigó o a la
protecció de l'armat.
Si ha d'utilitzar-se per a la confecció o el curat de formigó o de morters i no hi ha
antecedents de la seva utilització o aquesta presenta algun dubte s'haurà de verificar que
acompleix totes aquestes característiques:
- Exponent d'hidrogen pH (UNE 83952):  >= 5
- Total de substàncies dissoltes (UNE 83957):  <= 15 g/l  (15.000 ppm)
- Sulfats, expressats en SO4- (UNE 83956)
     - Ciment tipus SR: <= 5 g/l  (5.000 ppm)
     - Altres tipus de ciment: <= 1 g/l  (1.000 ppm)
- Ió clor, expressat en Cl- (UNE 7178)
     - Aigua per a formigó armat:  <= 3 g/l  (3.000 ppm)
     - Aigua per a formigó pretesat:  <= 1 g/l  (1.000 ppm)
     - Aigua per a formigó en massa amb armadura de fissuració:  <= 3 g/l  (3.000 ppm)
- Hidrats de carboni (UNE 7132):  0
- Substàncies orgàniques solubles en èter (UNE 7235):  <= 15 g/l  (15.000 ppm)
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar:
- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment
- Armat:  <= 0,4% pes de ciment
- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

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

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
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Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón
Estructural (EHE-08).

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

OPERACIONS DE CONTROL:
Abans de l'inici de l'obra i si no es tenen antecedents de l'aigua que es vol utilitzar, o es
tenen dubtes, s'ha d'analitzar l'aigua per determinar:
- Exponent d'hidrogen pH (UNE 83952)
- Contingut de substàncies dissoltes (UNE 83957)
- Contingut de sulfats, expressats en SO4 (UNE 83956)
- Contingut en ió clor Cl- (UNE 7178)
- Contingut d'hidrats de carboni (UNE 7132)
- Contingut de substàncies orgàniques solubles en èter (UNE 7235)
En cas d'utilitzar aigua potable de la xarxa de subministrament, no serà obligatori realitzar
els assajos anteriors.
En altres casos, la DF o el Responsable de la recepció en el cas de centrals de formigó
preparat o de prefabricats, s'ha de disposar la realització dels assajos en laboratoris
contemplats en l'apartat 78.2.2.1 de l'EHE, per tal de comprovar el compliment de les
especificacions de l'article 27 de l'EHE.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE, realitzant-se
la presa de mostres segons la UNE 83951.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No s'ha d'acceptar l'aigua que no compleixi les especificacions, ni per a l'amasat ni per al
curat.

   
____________________________________________________________________________

   

   
B0 -  MATERIALS BÀSICS

B03 -  GRANULATS

B03C- -  SAULÓ

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Sorra procedent de roca granítica meteoritzada, obtinguda per excavació.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El tipus de material utilitzat ha de ser l'indicat a la DT o en el seu defecte el que
determini la DF.
Els materials no han de ser susceptibles a meteorització o alteració física o química. Han de
poder barrejar-se amb aigua sense donar lloc a dissolucions perjudicials per a l'estructura,
per altres capes de ferm, o que puguin contaminar.
Durant l'extracció s'ha de retirar la capa vegetal. No ha de tenir argiles, margues o d'altres
matèries estranyes.
La fracció que passa pel tamís 0,08 (UNE 7050) ha de ser inferior a 2/3, en pes, de la que
passa pel tamís 0,40 (UNE 7050).
La composició granulomètrica ha de ser l'adequada al seu ús i ha de ser la que es defineix a
la partida d'obra en què intervingui o, si no hi consta, la que estableixi explícitament la
DF.
A la vegada, els grànuls han de tenir forma arrodonida o polièdrica, i han de ser nets,
resistents i de granulometria uniforme.
Coeficient de desgast "Los Angeles" (NLT-149):  < 50
Índex CBR (NLT-111):  > 20
Contingut de matèria orgànica:  Nul
Mida del granulat:
- Sauló garbellat:  <= 50 mm
- Sauló no garbellat:  <= 1/2 gruix de la tongada

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
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Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
Abans de començar l'obra, quan hagi canvi de procedència del material, o amb la freqüència
indicada durant la seva execució, es realitzaran els següents assaigs d'identificació del
material:
- Per a cada 1000 m3 o fracció diària i sobre 2 mostres:
     - Assaig granulomètric (UNE EN 933-1),
     - Assaig d'equivalent de sorra (UNE EN 933-8)
     - I en el seu cas, assaig de blau de metilè (UNE EN 933-9)
- Per a cada 5000 m3, o 1 cop a la setmana si el volum executat és menor:
     - Determinació dels límits d'Atterberg  (UNE 103103 i UNE 103104)
     - Assaig Próctor Modificat (UNE 103501)
     - Humitat natural (UNE EN 1097-5)
- Per a cada 20000 m3 o 1 cop al mes si el volum executat és menor:
     - Coeficient de desgast de "Los Angeles" (UNE-EN 1097-2)
     - Assaig CBR (UNE 103502), cada 4500 m3 o cada setmana si el volum executat és menor.
El Director de les obres podrà reduir a la meitat la freqüència dels assaigs si considera que
els materials són suficientment homogenis, o si en el control de recepció de la unitat acabada
s'han aprovat 10 lots consecutius.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment
indicades en cada assaig.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Els resultats dels assaigs d'identificació han de complir estrictament les especificacions
indicades, en cas contrari, no s'autoritzarà l'ús del material corresponent.

   
____________________________________________________________________________

   

   
B0 -  MATERIALS BÀSICS

B03 -  GRANULATS

B03L- -  SORRA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B03L-05N5,B03L-05N7.

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS 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:
Sorra per a confecció de formigons, d'origen:
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     - De pedra calcària
     - De pedra granítica
- Sorra per a confecció de morters
- Sorra per a reblert de rases amb canonades
- Sorres procedents de reciclatge de residus de la construcció i demolicions
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El contractista ha de sotmetre a l'aprovació de la DF les pedreres o dipòsits d'on s'han
d'obtenir els àrids, aportant tots els elements justificatius que cregués convenients o que li
fossin requerits pel Director d'Obra, entre d'altres:
- Classificació geològica.
- Estudi de morfologia.
- Aplicacions anteriors.
La DF ha de poder refusar totes aquelles procedències que, al seu criteri, obligarien a un
control massa freqüent dels materials que se n'extraguessin.
Els grànuls han de tenir forma arrodonida o polièdrica.
La composició granulomètrica ha de ser l'adequada al seu ús, o si no consta, la que estableixi
explícitament la DF.
No ha de tenir margues o altres materials estranys.
Contingut de pirites o d'altres sulfurs oxidables:  0%
Contingut de matèria orgànica (UNE-EN 1744-1):  Color més clar que el patró
Contingut de terrossos d'argila (UNE 7133):  <= 1% en pes
Els àrids no han de ser reactius amb el ciment. No s'utilitzaran àrids procedents de roques
toves, friables, poroses, etc., ni els que continguin nòduls de guix, compostos ferrosos,
sulfurs oxidables, etc, en quantitats superiors a les contemplades a l'EHE
Els àrids reciclats hauran de complir amb les especificacions de l'article 28 de l'EHE. A més,
els que provinguin de formigons estructurals sans, o de resistència elevada, han de ser
adequats per a la fabricació de formigó reciclat estructural, complint una sèrie de requisits:
- Dimensió mínima permesa =  4 mm
- Terrossos d'argila per a un formigó amb menys del 20% d'àrid reciclat:  <= 0,6%
- Terrossos d'argila per a un formigó amb 100% d'àrid reciclat:  <= 0,25%
- Absorció d'aigua per a un formigó amb menys del 20% d'àrid reciclat:  <= 7%
- Absorció d'aigua per a un formigó amb més del 20% d'àrid reciclat:  <= 5%
- Coeficient de Los Ángeles:  <= 40
- Continguts màxims d'impureses:
     - Material ceràmic:  <= 5% del pes
     - Partícules lleugeres:  <= 1% del pes
     - Asfalt:  <= 1% del pes
     - Altres:  <= 1,0 % del pes
En els valors de les especificacions no citades, es mantenen els establerts en l'article 28 de
l'EHE.
SORRA DE MARBRE BLANC:
Barreja amb granulats blancs diferents del marbre:  0%
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:
Es denomina sorra a la barreja de les diferents fraccions d'àrid fi que s'utilitzen per a la
confecció del formigó
Designació: d/D - IL - N
d/D: Fracció granulomètrica, d tamany mínim i D tamany màxim
IL: Presentació, R rodat, T triturat (matxuqueig) i M barreja
N: Naturalesa de l'àrid (C, calcari; S, silici; G,granític; O, ofita; B, basalt; D, dolomític;
Q, traquita; I, fonolita; V, varis; A, artificial i R,  reciclat
Mida dels granuls (Tamís 4 UNE-EN 933-2):  <= 4 mm
Material retingut pel tamís 0,063 (UNE_EN 933-2) i que sura en un líquid de pes específic 20
kN/m3 (UNE EN 1744-1): <= 0,5% en pes
Compostos de sofre expressats en SO3 i referits a granulat sec (UNE-EN 1744-1): <= 1% en pes
Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment (UNE 146507-2)
Sulfats solubles en àcid, expressats en SO3 i referits al granulat sec (UNE-EN 1744-1): <=
0,8% en pes
Clorurs expressats en Cl- i referits al granulat sec (UNE-EN 1744-1):
- Formigó armat o en massa amb armadures de fissuració: <= 0,05% en pes
- Formigó pretesat: <= 0,03% en pes
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar:
- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment
- Armat:  <= 0,4% pes de ciment
- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment
Estabilitat (UNE-EN 1367-2):
- Pèrdua de pes amb sulfat sòdic:  <= 10%
- Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic:  <= 15%
Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic (UNE-EN 1367-2) quan el formigó estigui sotmès a una classe
d'exposició H o F, i l'àrid fi tingui una absorció d'aigua >1%:  <= 15%
Coeficient de friabilitat (UNE 83115)
- Per formigons d'alta resistència:  < 40
- Formigons en massa o armats amb Fck<=30 N/mm2:  < 50
Els àrids no han de presentar reactivitat potencial amb els àlcalis del formigó. Per a
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comprovar-ho, s'ha de realitzar en primer lloc un anàlisi petrogràfic, per a obtenir el tipus
de reactivitat que, en el seu cas, puguin presentar. Si d'aquest estudi es dedueix la
possibilitat de reactivitat àlcali  sílice o àlcali  silicat, s'ha de realitzar l'assaig
descrit a l'UNE 146.508 EX. Si el tipus de reactivitat potencial és àlcali  carbonat, s'ha de
realitzar l'assaig descrit a l'UNE 146.507 EX Part 2.
La corba granulomètrica de l'àrid fi, ha d'estar compresa dins del fus següent:
+----------------------------------------------------------------------------+
¦        ¦      Material retingut acumulat, en % en pes,en els tamisos       ¦
¦ Límits ¦-------------------------------------------------------------------¦
¦        ¦  4 mm  ¦  2 mm  ¦  1 mm  ¦ 0,5 mm ¦ 0,25 mm ¦ 0,125 mm ¦ 0,063 mm ¦
¦--------¦--------¦--------¦--------¦--------¦---------¦----------¦----------¦
¦Superior¦   0    ¦   4    ¦   16   ¦   40   ¦   70    ¦    77    ¦   (1)    ¦
¦Inferior¦   15   ¦   38   ¦   60   ¦   82   ¦   94    ¦   100    ¦   100    ¦
+----------------------------------------------------------------------------+
(1) Aquest valor varia en funció del tipus i origen de l'àrid.
SORRA DE PEDRA GRANÍTICA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:
Contingut màxim de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE-EN 933-1):
- Granulat gruixut:
     - Qualsevol tipus:  <= 1,5% en pes
- Granulat fí:
     - Granulat arrodonit:  <= 6% en pes
     - Granulat de matxuqueig no calcari per a obres sotmeses a exposició IIIa,b,c, IV o
alguna classe específica d'exposició: <= 6% en pes
     - Granulat de matxuqueig no calcari per a obres sotmeses a exposició I,IIa,b o cap classe
específica d'exposició: <= 10% en pes
Equivalent de sorra (EAV)(UNE_EN 933-8):
- Per a obres en ambients I, IIa,b o cap classe específica d'exposició:  >= 70
- Resta de casos:  >= 75
Absorció d'aigua (UNE-EN 1097-6):  <= 5%
SORRA DE PEDRA CALCÀRIA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:
Contingut màxim de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE-EN 933-1):
- Granulat gruixut:
     - Qualsevol tipus:  <= 1,5% en pes
- Granulat fí:
     - Granulat arrodonit:  <= 6% en pes
     - Granulat de matxuqueig calcari per a obres sotmeses a exposició IIIa,b,c,IV o alguna
classe específica d'exposició: <= 10% en pes
     - Granulat de matxuqueix calcari per a obres sotmeses a exposició I,IIa,b o cap classe
específica d'exposició: <= 16% en pes
Valor blau de metilè(UNE 83130):
- Per a obres sotmeses a exposició I,IIa,b o cap classe específica d'exposició: <= 0,6% en pes
- Resta de casos: <= 0,3% en pes
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE MORTERS:
La composició granulomètrica ha de quedar dintre dels límits següents:
+-------------------------------------------------+
¦  Tamís    ¦  Percentatge en  ¦   Condicions     ¦
¦ UNE 7-050 ¦  pes que passa   ¦                  ¦
¦   mm      ¦    pel tamís     ¦                  ¦
¦-----------¦------------------¦------------------¦
¦   5,00    ¦        A         ¦      A = 100     ¦
¦   2,50    ¦        B         ¦  60 <= B <= 100  ¦
¦   1,25    ¦        C         ¦  30 <= C <= 100  ¦
¦   0,63    ¦        D         ¦  15 <= D <= 70   ¦
¦   0,32    ¦        E         ¦   5 <= E <= 50   ¦
¦   0,16    ¦        F         ¦   0 <= F <= 30   ¦
¦   0,08    ¦        G         ¦   0 <= G <= 15   ¦
¦-----------¦------------------¦------------------¦
¦  Altres   ¦                  ¦  C - D <= 50     ¦
¦   condi-  ¦                  ¦  D - E <= 50     ¦
¦   cions   ¦                  ¦  C - E <= 70     ¦
+-------------------------------------------------+
Mida dels grànuls:  <= 1/3 del gruix del junt
Contingut de matèries perjudicials:  <= 2%
GRANULATS PROCEDENTS DE RECICLATGE DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIONS:
El material ha de procedir d'una planta autoritzada legalment per al tractament de residus de
la construcció.
El material no ha de ser susceptible de cap mena de meteorització o d'alteració física o
química sota les condicions més desfavorables que presumiblement es puguin donar al lloc
d'utilització.
No han de donar lloc, amb l'aigua, a dissolucions que puguin causar danys a estructures, capes
de ferms, o contaminar el sòl o corrents d'aigua.
S'ha considerat que l'ús serà el reblert de rases amb canonades.
Per a qualsevol utilització diferent d'aquesta, es requereix l'acceptació expressa de la
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direcció facultativa i la justificació mitjançant els assaigs que pertoquin que es compleixen
les condicions requerides per a l'us al que es pretén destinar.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.
Cada remesa de sorra s'ha de descarregar en una zona ja preparada de sòl sec.
Les sorres de tipus diferents s'han d'emmagatzemar per separat.
Els àrids s'han d'emmagatzemar de tal manera que quedin protegits contra la contaminació, i
evitant la seva possible segregació, sobretot durant el seu transport. Es recomana
emmagatzemar-los sota cobert per evitar els canvis de temperatura del granulat, i en un
terreny sec i net destinat a l'apilament dels àrids. Les sorres d'altres tipus s'han
d'emmagatzemar per separat.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón
Estructural (EHE-08).
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE MORTERS:
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón
Estructural (EHE-08).
UNE-EN 12620:2003 Áridos para hormigón.
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.
SORRES PER A ALTRES USOS:
No hi ha normativa de compliment obligatori.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
L'entrega de granulat a l'obra ha d'anar acompanyada d'un full de subministrament proporcionat
pel subministrador, en el que hi han de constar com a mínim les següents dades:
- Identificació del subministrador
- Número del certificat de marcatge CE o indicació d'autoconsum
- Número de sèrie de la fulla de subministrament
- Nom de la cantera
- Data del lliurament
- Nom del peticionari
- Designació de l'àrid segons l'article 28.2 de l'EHE
- Quantitat de granulat subministrat
- Identificació del lloc de subministrament
El fabricant ha de proporcionar la informació relativa a la granulometria i a les toleràncies
de l'àrid subministrat.
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:
 - Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques i edificació de Funcio:
Aplicacions que exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser
definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre,
 - Productes per a edificació, fabricació de productes de formigó prefabricat, carreteres i
altres treballs d'obres públiques de Funcio: Aplicacions que exigeixen requisits de seguretat
molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes
administratives nacionals de cada estat membre:   
     - Sistema 2+: Declaració de Prestacions
 - Productes per a edificació, fabricació de productes de formigó prefabricat, carreteres i
altres treballs d'obres públiques de Funcio: Aplicacions que no exigeixen requisits de
seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes
administratives nacionals de cada estat membre,
 - Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques i edificació de Funcio:
Aplicacions que no exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de
ser definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre:   
     - Sistema 4: Declaració de Prestacions
El símbol de marcatge de conformitat CE s'ha d'estampar d'acord amb la Directiva 93/68CE i ha
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d'estar visible sobre el producte o sobre etiqueta, embalatge o documentació comercial i ha
d'anar acompanyat de la següent informació:
- Número d'identificació de l'organisme de certificació
- Nom o marca d'identificació i direcció del fabricant
- Les dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge
- Referència a la norma (UNE-EN 12620)
- Descripció del producte (nom genèric, material, ús previst)
- Designació del producte
- Informació de les característiques essencials aplicables
A la documentació del marcatge haurà d'indicar:
- Nom del laboratori que ha realitzat els assajos
- Data d'emissió del certificat
- Garantia de que el tractament estadístic és l'exigit en el marcatge
- Estudi de fins que justifiqui experimentalment el seu ús, en el cas que hi hagi àrids que no
compleixen amb l'article 28.4.1.
L'àrid reciclat ha d'incloure en la seva documentació:
- Naturalesa del material
- Planta productora de l'àrid i empresa transportista de la runa
- Presència d'impureses
- Detalls de la seva procedència
- Altre informació que resulti rellevant
OPERACIONS DE CONTROL:
Els àrids han de disposar del marcatge CE, de tal manera que la comprovació de la seva
idoneïtat per al seu ús es farà mitjançant un control documental del marcatge per tal de
determinar el compliment de les especificacions del projecte i de l'article 28 de l'EHE.
En el cas d'àrids d'autoconsum, el Constructor o el Subministrador ha d'aportar un certificat
d'assaig, de com a màxim tres mesos d'antiguitat, realitzat en un laboratori de control dels
contemplats en l'article 78.2.2.1 de l'EHE, que verifiqui el compliment de les especificacions
de l'àrid subministrat respecte l'article 28 de l'EHE.
La DF ha de poder valorar el nivell de garantia del distintiu, i en cas de no disposar de
suficient informació, ha de poder determinar l'execució de comprovacions mitjançant assaigs.
La DF, a més, ha de valorar si realitzar una inspecció a la planta de fabricació, a poder ser,
abans del subministra de l'àrid, per comprovar la idoneïtat per a la seva fabricació. En cas
necessari, la DF ha de poder realitzar els assaigs següents per a verificar la conformitat de
les especificacions:
- Matèria orgànica (UNE-EN 1744-1).
- Terrossos d'argila (UNE 7133).
- Material retingut pel garbell 0.063 UNE (UNE EN 933-2) i que sura en un líquid de pes
específic 2 (UNE EN 1744-1).
- Compostos de sofre (SO3)- respecte al granulat sec (UNE-EN 1744-1).
- Sulfats solubles en àcid (UNE-EN 1744-1).
- Contingut d'Ió CL- (UNE-EN 1744-1).
- Assaig petrogràfic
- Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment (UNE 146-507 i UNE 146-508).
- Equivalent de sorra (UNE-EN 933-8).
- Absorció d'aigua (UNE-EN 1097-6).
- Assaig d'identificació per raigs X.
- Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic (UNE-EN 1367-2)
- Assaig granulomètric (UNE-EN 933-2)
- Coeficient de friabilitat (UNE 83115)
Un cop s'hagi realitzat l'apilament, s'ha de realitzar una inspecció visual, i si es considera
necessari, s'han de prendre mostres per realitzar els assaigs corresponents.
S'ha de poder acceptar la sorra que no compleixi amb els requisits sempre i quan mitjançant
rentat, cribatge o mescla, assoleixi les condicions exigides.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No s'ha d'acceptar la sorra que no compleixi totes les especificacions indicades al plec de
condicions. Si la granulometria no s'ajusta a la utilitzada per a l'establiment de les
dosificacions aprovades, s'hauran de projectar i aprovar noves fórmules de treball.
No s'han d'utilitzar àrids fins els quals l'equivalent de sorra sigui inferior a:
- 70, en obres sotmeses a les classes I, IIa o IIb, i no sotmeses a cap classe específica
d'exposició
- 75, en la resta de casos
En cas que les sorres procedents del matxuqueig de roques calcàries o de roques dolomítiques
que no compleixin l'especificació de l'equivalent de sorra, s'han de poder acceptar si
l'assaig del blau de metilè (UNE-EN 933-9) compleix el següent:
- Per a obres amb classe general d'exposició I, IIa o IIb (i sense classe específica): <= 0,6%
en pes
- Resta de casos: <= 0,3% en pes
Si el valor del blau de metilè fos superior als valors anteriors, i es presentin dubtes de la
presència d'argila en els fins, s'ha de poder realitzar un assaig de rajos X per a la seva
detecció i identificació: s'ha de poder utilitzar l'àrid fi si les argiles són del tipus
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caolinita o illita, i si les propietats del formigó amb aquest àrid són les mateixes que les
d'un que tingui els mateixos components però sense els fins.
S'han de  poder utilitzar sorres rodades, o procedents de roques matxucades, o escòries
siderúrgiques adequades, en la fabricació de formigó d'ús no estructural.

   
____________________________________________________________________________

   

   
B0 -  MATERIALS BÀSICS

B05 -  AGLOMERANTS I CONGLOMERANTS

B054- -  CALÇ

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B054-06DH.

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Conglomerant obtingut per calcinació de materials calcaris, format principalment per òxids o
hidròxids de calci amb o sense òxids o hidròxids de magnesi i quantitats menors d'òxids de
silici, ferro i alumini.
S'han considerat els tipus següents:
- Calç aèria càlcica (CL):
     - Hidratada en pols: CL 90-S
     - Hidratada en pasta: CL 90-S PL
- Calç hidràulica natural (NHL):
     - Calç hidràulica natural 2: NHL 2
     - Calç hidràulica natural 3,5: NHL 3,5
     - Calç hidràulica natural 5: NHL 5
CALÇ AÈRIA HIDRATADA CL 90:
Si conté additius, aquests no han d'afectar a les propietats dels morters.
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajats
segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas.
Contingut de CaO + MgO, segons UNE-EN 459-2: >= 90
Contingut de MgO, segons UNE-EN 459-2: <= 5
Contingut de SO3, segons UNE-EN 459-2: <= 2
Contingut de CO2, segons UNE-EN 459-2: <= 4
Contingut de calç útil, segons UNE-EN 459-2: >= 80
Estabilitat de volum, segons UNE-EN 459-2:
- Calç en pasta: compleix l'assaig
- Calç en pols:
     - Mètode de referència: <= 2 mm
     - Mètode alternatiu: <= 20 mm
Mida de partícula de la calç en pols, segons UNE-EN 459-2:
- Material retingut al tamís 0,09 mm: <= 7%
- Material retingut al tamís 0,2 mm: <= 2%
Penetració de la calç en pols, segons UNE-EN 459-2: > 10 i < 50 mm
CALÇ AÈRIA HIDRATADA EN PASTA:
Estarà amarada i barrejada amb aigua, en la quantitat adient per a obtenir una pasta de
consistència adequada a l'ús destinat.
No tindrà grumolls ni principis d'aglomeració.
CALÇ HIDRÀULICA NATURAL:
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajats
segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas.
Resistència a compressió, segons UNE-EN 459-2:
- Calç del tipus NHL 2: >= 2 a <= 7 Mpa, als 28 dies
- Calç del tipus NHL 3,5: >= 3,5 a <= 10 Mpa, als 28 dies
- Calç del tipus NHL 5:
     - Als 7 dies: >= 2 MPa
     - Als 28 dies: >= 5 a <= 15 MPa
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Temps d'adormiment, segons UNE-EN 459-2:
- Inicial: > 1 h
- Final:
     - Calç del tipus NHL 2: <= 40 h
     - Calç del tipus NHL 3,5: <= 30 h
     - Calç del tipus NHL 5: <= 15 h
Contingut en aire segons UNE-EN 459-2: <= 5%
Contingut de SO3, segons UNE-EN 459-2: =< 2
Contingut de calç útil, segons UNE-EN 459-2:
- Calç del tipus NHL 2: >= 35
- Calç del tipus NHL 3,5: >= 25
- Calç del tipus NHL 5: >= 15
Estabilitat de volum, segons UNE-EN 459-2:
- Mètode de referència: <= 2 mm
- Mètode alternatiu: <= 20 mm
Mida de partícula, segons UNE-EN 459-2:
- Material retingut al tamís 0,09 mm: <= 15%
- Material retingut al tamís 0,2 mm: <= 2%
Penetració, segons UNE-EN 459-2: > 10 i < 50 mm   
CALÇ PER A ESTABILITZACIÓ DE TERRES EN CARRETERES:
S'utilitzaran calçs aèries vives del tipus CL 90-Q i calçs aèries hidratades del tipus CL
90-S.
Tindran un aspecte homogeni i no un estat grumollós o aglomerat.
Compliran les especificacions de la taula 200.1 de l'article 200 del PG3, determinades segons
la norma UNE-EN 459-2.
Contingut d'aigua lliure de les calçs hidratades, segons UNE-EN 459-2: < 2% en pes.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: S'ha de transportar en cisternes pressuritzades dotades de mitjans pneumàtics
o mecànics que permetin el ràpid transvasament a sitges d'emmagatzematge. Aquestes han de ser
estanques.
A les obres de poc volum el subministrament podrà ser en sacs, de manera que no experimenti
alteració de les seves característiques.
Emmagatzematge: Es tindran en compte les normes indicades en les fitxes de seguretat per a les
classes de calç. Aquestes fitxes de seguretat han de ser les recomanades oficialment o, en el
seu defecte, les facilitades pel subministrador.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

NORMATIVA GENERAL:
UNE-EN 459-1:2016 Cales para la construcción. Parte 1: Definiciones, especificaciones y
criterios de conformidad.
* UNE-EN 459-2:2011 Cales para la construcción. Parte 2: Métodos de ensayo.
CALÇ PER A ESTABILITZACIÓ DE TERRES EN CARRETERES:
Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas
Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).
Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del
Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, relativos a
materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de
contención de vehículos (PG-3).
* UNE 80502:2014 Cales vivas o hidratadas utilizadas en la mejora y/o estabilización de
suelos.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:
 - Productes per a preparació de conglomerant per a morters de ram de paleta, arrebossat i
lliscat, per a la fabricació d'altres productes de construcció i per a aplicacions en
enginyeria civil:   
     - Sistema 2+: Declaració de Prestacions
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Per a cada remesa caldrà un albarà i la informació d'etiquetatge i marcatge CE de la norma
UNE-EN 459-1.
A l'albarà  hi ha de constar com a mínim la informació següent:
- Nom i adreça del fabricant i de l'empresa subministradora
- Data de subministrament i de fabricació
- Identificació del vehicle de transport
- Quantitat subministrada
- Denominació comercial, quan la tingui, i tipus de calç subministrada (UNE-EN 459-1)
- Nom i adreça del comprador i destí
- Referència de la comanda
- El marcatge CE  ha d'incloure, com a mínim, la informació següent:
     - Símbol del marcatge CE
     - Nombre identificador de l'organisme de certificació
     - Nom o marca distintiva d'identificació i adreça registrada del fabricant
     - Els dos darrers dígits de la data del primer marcatge
     - Nombre de referència de la Declaració de Prestacions
     - Referència a l'UNE EN 459-1
     - Descripció del producte: nom genèric, tipus i ús previst
     - Informació sobre les característiques essencials incloses a la norma UNE-EN 459-1
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Inspecció de les condicions de subministrament de la calç, i verificació documental de que
els valors declarats pel fabricant en els documents que acompanyen el marcatge CE són conforme
a les especificacions exigides.
- Si es detecten anomalies durant el transport, emmagatzematge o manipulació, la DF podrà
disposar que es realitzin els següents assaigs de control de recepció, segons UNE-EN 459-2:
     - Contingut d'òxids de calci i magnesi
     - Contingut de diòxid de carboni
     - Contingut de calç útil Ca (Oh) 2
     - Mida de partícula
- Control addicional quan la calç ha estat emmagatzemada en condicions atmosfèriques normals
durant un període superior a 2 mesos, o inferior, quan ha estat emmagatzemada en ambients
humits o condicions atmosfèriques desfavorables. Sobre una mostra representativa de la calç
emmagatzemada es realitzaran els següents assaigs:
     - Contingut de diòxid de carboni
     - Mida de partícula
Els mètodes d'assaigs es descriuen a la UNE-EN 459-2.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Les mostres s'han de prendre segons l'indicat a l'article 200 del PG3 i els criteris que
exposi la DF.
Es considera com un lot, que s'acceptarà o rebutjarà en bloc:
- La quantitat de calç de la mateixa classe i procedència rebuda mensualment.
- Si mensualment es reben més de 200 t, el lot serà aquesta quantitat o fracció.
De cada lot es prendran dues mostres, segons el procediment indicat a la norma UNE-EN 459-2.
Una per realitzar els assaigs de control de recepció i l'altra per als assaigs de contrast,
que es conservarà durant almenys 100 dies en recipient adequat i estanc. Es prendrà una
tercera mostra si el subministrador de calç ho sol·licita.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
La DF ha d'indicar les mesures a adoptar en el cas que no es compleixin les especificacions
establertes al plec.
La remesa no s'ha d'acceptar si, en el moment d'obrir el recipient que la conté apareix en
estat grumollós o aglomerat.

   
____________________________________________________________________________

   

   
B0 -  MATERIALS BÀSICS

B05 -  AGLOMERANTS I CONGLOMERANTS

B055- -  CIMENT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B055-067M.
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Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS 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-08 amb les característiques següents:
- Ciments comuns (CEM)
- Ciments d'aluminat de calci (CAC)
- Ciments blancs (BL)
- Ciments resistens a l'aigua de mar (MR)
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat
de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o
puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats
membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi.
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica
europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea.
Ha de ser un material granular molt fi i estadísticament homogeni en la seva composició.
El ciment ha de ser capaç, si es dosifica i barreja adequadament amb aigua i granulats, de
produir un morter o un formigó que conservi la seva traballabilitat en un temps prou llarg i
assolir, al final de períodes definits, els nivells especificats de resistència i mantenir
estabilitat de volum a llarg termini.
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració.
En activitats manuals en les que hi hagi risc de contacte amb la pell i d'acord amb
l'establert a l'Ordre Presidencial 1954/2004 de 22 de juny, no s'han d'utilitzar o
comercialitzar ciments amb un contingut de crom (VI) superior a dos parts per milió del pes
sec del ciment.
CIMENTS COMUNS (CEM):
Estaran subjectes al marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets
1630/1992 de 29 de desembre, 1328/1995 de 28 de juliol i 956/2008 de 6 de juny.
Els components han de complir els requisits especificats en el capítol 5 de la norma UNE-EN
197-1.
Tipus de ciments:
- Ciment Pòrtland: CEM I
- Ciment Pòrtland amb addicions: CEM II
- Ciment Pòrtland amb escòries de forn alt: CEM III
- Ciment putzolànic: CEM IV
- Ciment compost: CEM V
Alguns d'aquests tipus es divideixen en subtipus, segons el contingut de l'addició o barreja
d'addicions presents en el ciment. Segons aquest contingut creixent els subtipus poden ser A,
B o C.
Addicions del clinker pòrtland (K):
- Escòria de forn alt:  S
- Fum de sílice:  D
- Putzolana natural:  P
- Putzolana natural calcinada:  Q
- Cendra volant Sicília:  V
- Cendra volant calcària:  W
- Esquist calcinat:  T
- Filler calcari L:  L
- Filler calcari LL:  LL
Relació entre denominació i designació dels ciments comuns segons el tipus, subtipus i
addicions:
+------------------------------------------------------+
¦       Denominació                     ¦ Designació   ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland                       ¦  CEM I       ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland amb escòria           ¦  CEM II/A-S  ¦
¦                                       ¦  CEM II/B-S  ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland amb fum de sílice     ¦  CEM II/A-D  ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland amb Putzolana         ¦  CEM II/A-P  ¦
¦                                       ¦  CEM II/B-P  ¦
¦                                       ¦  CEM II/A-Q  ¦
¦                                       ¦  CEM II/B-Q  ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland amb cendres           ¦  CEM II/A-V  ¦
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¦ 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):
Ciment obtingut per una mescla de materials aluminosos i calcàris.
Estaran subjectes al marcatge CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 956/2008 de
6 de juny.
Han de complir les exigències mecàniques, físiques i químiques especificades a UNE-EN 14647.
CIMENTS BLANCS (BL):
Han d'estar subjectes al Reial Decret 1313/1988 i seran aquells definits a la norma UNE 80305
i homòlegs de les normes UNE-EN 197-1 (ciments comuns) i UNE-EN 413-1 (ciments de ram de
paleta) que compleixin amb l'especificació de blancor.
Índex de blancor (UNE 80117):  >= 85
D'acord amb el Real Decret 1313/1988 de 28 d'octubre i L'Ordre Ministerial de 17 de gener de
1989, han de portar el Certificat de Conformitat amb Requisits Reglamentaris (CCRR).
La composició, així com les prescripcions mecàniques, físiques, químiques i de durabilitat que
han de complir els ciments comuns blancs són les mateixes que les especificades per als
ciments comuns a la norma UNE-EN 197-1.
La composició, així com les prescripcions mecàniques, físiques i químiques que ha de complir
el ciment blanc de ram de paleta (BL 22,5 X) són les mateixes que les especificades per al
ciment homòleg a la norma UNE-EN 413-1.
CIMENTS RESISTENTS A L'AIGUA DE MAR (MR):
D'acord amb el Real Decret 1313/1988 de 28 d'octubre i L'Ordre Ministerial de 17 de gener de
1989, han de portar el Certificat de Conformitat amb Requisits Reglamentaris (CCRR).
Relació entre denominació i designació dels ciments resistents a l'aigua de mar segons el
tipus, subtipus i addicions:
+------------------------------------------------------+
¦       Denominació                     ¦ Designació   ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland                       ¦      I       ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland amb escòria           ¦    II/A-S    ¦
¦                                       ¦    II/B-S    ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland amb fum de sílice     ¦    II/A-D    ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland amb Putzolana         ¦    II/A-P    ¦
¦                                       ¦    II/B-P    ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland amb cendres           ¦    II/A-V    ¦
¦ volants                               ¦    II/B-V    ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment amb escòries de                ¦    III/A     ¦
¦ forn alt                              ¦    III/B     ¦
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¦                                       ¦    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.
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 CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat 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.
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 956/2008, de 6 de junio, por el que se aprueba la instrucción para la recepción
de cementos (RC-08).
UNE-EN 197-1:2000 Cemento. Parte 1: Composición, especificaciones y criterios de conformidad
de los cementos comunes.
UNE-EN 14647:2006 Cemento de aluminato de calcio. Composición, especificaciones y criterios de
conformidad.
UNE 80305:2001 Cementos blancos.
UNE 80303-2:2001 Cementos con características adicionales. Parte 2: Cementos resistentes al
agua de mar.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN CIMENTS COMUNS (CEM) I CIMENTS DE CALÇ
(CAC):
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:
 - Productes per a preparació de formigó, morter, beurades i altres mescles per a construcció
i per a la fabricació de productes de construcció,
 - Productes per a elaboració de formigó, morter, pasta i altres mescles per a construcció i
per a la fabricació de productes de construcció:   
     - Sistema 1+: Declaració de Prestacions
El símbol normalitzat del marcatge CE ha d'anar acompanyat de la següent informació com a
mínim:
- el número identificador del organisme certificador que ha intervingut en el control de
producció
- nom o marca distintiva d'identificació i adreça enregistrada del fabricant
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- número del certificat CE de conformitat
- les dues últimes xifres de l'any en que el fabricant va posar el marcatge CE
- indicacions que permetin identificar el producte així com les seves característiques i
prestacions declarades atenent a les seves especificacions tècniques
- referència a la norma harmonitzada corresponent
- designació normalitzada del ciment indicant el tipus, subtipus (segons els components
principals) i classe resistent
- en el seu cas, informació addicional referent al contingut de clorurs, al límit superior de
pèrdua per calcinació de cendra volant i/o additiu emprat
Sobre el mateix embalatge, el marcatge CE es pot simplificar, i inclourà com a mínim:
- el símbol normalitzat del marcatge CE
- en el seu cas, el número del certificat CE de conformitat
- nom o marca distintiva d'identificació i adreça enregistrada del fabricant
- els dos últims dígits de l'any en que el fabricant va posar el marcatge
- referència al número de la norma harmonitzada corresponent
En aquest cas, la informació complerta del marcatge o etiquetat CE haurà d'apareixer també a
l'albarà o documentació que acompanya al lliurament.
A l'albarà hi han de figurar les dades següents:
- número de referència de la comanda
- nom i adreça del comprador i punt de destí del ciment
- identificació del fabricant i de l'empresa de subministrament
- designació normalitzada del ciment subministrat conforme a la instrucció RC-08
- quantitat que es subministra
- en el seu cas, referència a los dades de l'etiquetat corresponent al marcatge CE
- data de subministrament
- identificació del vehicle que el transporta
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN CIMENTS BLANCS (BL) I CIMENTS
RESISTENTS A L'AIGUA DE MAR (MR):
A l'albarà hi han de figurar les dades següents:
- número de referència de la comanda
- nom i adreça del comprador i punt de destí dels ciment
- identificació del fabricant i de l'adreça de subministrament
- designació normalitzada del ciment subministrat segons el Reial Decret 956/2008 de 6 de juny
- contrasenya del Certificat de Conformitat amb els Requisits Reglamentaris
- quantitat que es subministra
- identificació del vehicle que transporta el ciment
- en el seu cas, l'etiquetatge corresponent al marcatge CE
- En el cas de ciments envasats, aquests han de mostrar als seus envasos la següent
informació:
- nom o marca identificativa i adreça complerta del fabricant i de la fàbrica
- designació normalitzada del ciment subministrat segons el Reial Decret 956/2008 de 6 de juny
- contrasenya del Certificat de Conformitat amb els Requisits Reglamentaris
- dates de fabricació i d'envasat (indicant setmana i any)
- condicions específiques aplicables a la manipulació i utilització del producte
El fabricant ha de facilitar, si li demanen, les dades següents:
- Inici i final d'adormiment
- Si s'han incorporat additius, informació detallada de tots ells i dels seus efectes
OPERACIONS DE CONTROL:
La recepció del ciment haurà d'incloure al menys, dues fases obligatòries:
- Una primera fase de comprovació de la documentació
- Una segona fase d'inspecció visual del subministrament
Es pot donar una tercera fase, si el responsable de recepció ho considera oportú, de
comprovació del tipus i classe de ciment i de les característiques físiques químiques i
mecàniques mitjançant la realització d'assaigs d'identificació i, si es el cas, d'assaigs
complementaris.
Per a la primera fase, al iniciar el subministrament el Responsable de recepció ha de
comprovar que la documentació es la requerida. Aquesta documentació estarà compresa per:
- Albarà o full de subministrament.
- Etiquetatge
- Documents de conformitat, com pot ser el marcatge CE o bé la Certificació de Conformitat del
Reial Decret 1313/1988
- Pel cas dels ciments no subjectes al marcatge CE, el certificat de garantia del fabricant
signat.
- Si els ciments disposen de distintius de qualitat, caldrà també la documentació precisa de
reconeixements del distintiu.
En la segona fase, un cop superada la fase de control documental, cal sotmetre el ciment a una
inspecció visual per comprovar que no ha patit alteracions o barreges indesitjades.
La tercera fase s'activarà quan es pugui preveure possibles defectes o en el cas que el
Responsable així ho estableixi per haver donat resultats no conformes en les fases anteriors o
per haver detectat defectes en l'ús de ciments d'anteriors remeses.
En aquest supòsit es duran terme, abans de començar l'obra i cada 200 t de ciment de la
mateixa designació i procedència durant l'execució, assaigs d'acord amb l'establer en els
Annexes 5 i 6 de la RC-08.
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CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Les mostres es prendran segons l'indicat en la RC-08. Per a cada lot de control sotmès a
assaig s'extrauran tres mostres, una per tal de realitzar els assaigs de comprovació de la
composició, l'altra per als assaigs físics, mecànics i químics i l'altra per a ser conservada
preventivament.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
A efectes de la fase primera, no s'aprovarà l'ús de ciments els quals el etiquetatge i la
documentació no es correspongui amb el ciment sol·licitat, quan la documentació no estigui
completa i quan no es reuneixin tots els requisits establerts.
A efectes de la segona fase, no s'aprovarà l'ús de ciments que presentin símptomes de
meteorització rellevant, que contingui cossos estranys i que no resulti homogènia en el seu
aspecte o color.
A efectes de la tercera fase, no s'aprovarà l'ús de ciments que no compleixin els criteris
establerts en l'apartat A5.5 de la RC-08.
Quan no es compleixi alguna de les prescripcions del ciment assajat, es repetiran els assaigs
per duplicat, sobre dues mostres obtingudes de l'aplec existent a obra. S'acceptarà el lot
únicament si els resultats obtinguts en les dues mostres són satisfactoris.

   
____________________________________________________________________________

   

   
B0 -  MATERIALS BÀSICS

B05 -  AGLOMERANTS I CONGLOMERANTS

B057- -  EMULSIÓ BITUMINOSA PER FERMS I PAVIMENTS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B057-06IN.

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Lligants hidrocarbonats segons les definicions del PG 3.
S'han considerat els tipus següents:
- Emulsions bituminoses
- Betum modificat amb polímers
L'emulsió bituminosa és un producte obtingut per la dispersió de petites partícules d'un
lligant hidrocarbonat i eventualment un polímer en una solució aquosa, amb un agent
emulsionant.   
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat
de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o
puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats
membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi.
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica
europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea.
EMULSIONS BITUMINOSES:
Cal que tinguin un aspecte homogeni, sense separació de l'aigua ni coagulació del betum
asfàltic emulsionat.
Han de ser adherents sobre superfícies humides o seques.
No han de sedimentar-se durant l'emmagatzematge fins el punt que no recuperin la seva
consistència original mitjançant una agitació moderada.
No ha de ser inflamable.
EMULSIÓ BITUMINOSA CATIÒNICA:
Càrrega de partícules: Polaritat positiva
No contindran quitrans, substàncies derivades de la destil·lació de productes carbonosos
(hulla o d'altres), o betums oxidats.
La denominació de les emulsions bituminoses s'expressarà d'acord amb l'UNE-EN 13808 segons el
següent format: C _% Lligant_B_P_F_C. Trencament_Aplicació
- C: Indicatiu que és una emulsió bituminosa catiònica.
- % Lligant: Contingut de lligant, segons UNE-EN 1428.
- B: Incatiu que el lligant hidrocarbonat és un betum asfàltic.
- P: Nomès si s'incorporen polímers.
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- F: Nomès si incorpora un contingut de fluidificant superior al 3%.
- C.Trencament: Nombre d'una xifra (2 a 10) indica la classe de comportament al trencament,
segons UNE-EN 13075-1.
- Aplicació: Abreviació del tipus d'aplicació de l'emulsió:
     - ADH: reg d'adherència
     - TER: reg termoadherent
     - CUR: reg de curat
     - IMP: reg d'imprimació
     - MIC: microaglomerat en fred
     - REC: reciclat en fred
Les emulsions catiòniques a utilitzar en obres de carreteres, segons UNE-EN 13808:
- En regs d'adherència: C60B3 ADH, C60B2 ADH
- En regs termoadherents: C60B3 TER, C60B2 TER
- En regs d'imprimació: C60BF4 IMP, C50BF4 IMP
- En regs de curat: C60B3 CUR, C60B2 CUR
- En microaglomerats en fred: C60B4 MIC, C60B5 MIC
- En reciclats en fred: C60B5 REC
Les emulsions catiòniques modificades a utilitzar en obres de carreteres, segons UNE-EN 13808:
- En regs d'adherència: C60BP3 ADH, C60BP2 ADH
- En regs termoadherents: C60BP3 TER, C60BP2 TER
- En microaglomerats en fred: C60BP4 MIC, C60BP5 MIC
Característiques de les emulsions bituminoses catiòniques, segons UNE-EN 13808:

Taula 214.3.a. Especificacions de les emulsions bituminoses catiòniques
+-------------------------------------------------------------------------------+
¦Denominació           ¦C60B3  ¦C60B3  ¦C60B3  ¦C60BF4 ¦C50BF4  ¦C60B4  ¦C60B5  ¦
¦UNE-EN 13808          ¦ADH    ¦TER    ¦CUR    ¦IMP    ¦IMP     ¦MIC    ¦REC    ¦
¦-------------------------------------------------------------------------------¦
¦Caracterís-   ¦ UNE-¦U¦         Assajos sobre l'emulsió original               ¦
¦tiques        ¦ EN  ¦ ¦                                                        ¦
¦--------------¦---- ¦-¦--------------------------------------------------------¦
¦Índix         ¦13075¦ ¦70-155 ¦70-155 ¦70-155 ¦110-195¦ 110-195¦110-195¦>170   ¦
¦Trencament    ¦ -1  ¦ ¦Classe3¦Classe3¦Classe3¦Classe4¦Classe4 ¦Classe4¦Classe5¦
¦--------------¦-----¦-¦-------¦-------¦-------¦-------¦--------¦-------¦-------¦
¦Contingut     ¦1428 ¦%¦58-62  ¦58-62  ¦58-62  ¦58-62  ¦48-52   ¦58-62  ¦58-62  ¦
¦lligant(aigua)¦     ¦ ¦Classe6¦Classe6¦Classe6¦Classe6¦Classe6 ¦Classe6¦Classe6¦
¦--------------¦-----¦-¦-------¦-------¦-------¦-------¦--------¦-------¦-------¦
¦Contin.fluid. ¦1431 ¦%¦<=2,0  ¦<=2,0  ¦<=2,0  ¦<=10,0 ¦5-15    ¦<=2,0  ¦<=2,0  ¦
¦destil·lació  ¦     ¦ ¦Classe2¦Classe2¦Classe2¦Classe6¦Classe7 ¦Classe2¦Classe2¦
¦--------------¦-----¦-¦-------¦-------¦-------¦-------¦--------¦-------¦-------¦
¦Temps fluèn-  ¦12846¦s¦40-130 ¦40-130 ¦40-130 ¦15-70  ¦15-70   ¦15-70  ¦15-70  ¦
¦cia(2mm,40ºC) ¦ -1  ¦ ¦Classe4¦Classe4¦Classe4¦Classe3¦Classe3 ¦Classe3¦Classe3¦
¦--------------¦-----¦-¦-------¦-------¦-------¦-------¦--------¦-------¦-------¦
¦Residu tamís  ¦1429 ¦%¦<=0,1  ¦<=0,1  ¦<=0,1  ¦<=0,1  ¦<=0,1   ¦<=0,1  ¦<=0,1  ¦
¦(tamís 0,5 mm)¦     ¦ ¦Classe2¦Classe2¦Classe2¦Classe2¦Classe2 ¦Classe2¦Classe2¦
¦--------------¦-----¦-¦-------¦-------¦-------¦-------¦--------¦-------¦-------¦
¦Tendència(7d) ¦12847¦%¦<=10   ¦<=10   ¦<=10   ¦<=10   ¦<=10    ¦<=10   ¦<=10   ¦
¦sedimentació  ¦     ¦ ¦Classe3¦Classe3¦Classe3¦Classe3¦Classe3 ¦Classe3¦Classe3¦
¦--------------¦-----¦-¦-------¦-------¦-------¦-------¦--------¦-------¦-------¦
¦Adhesivitat   ¦13614¦%¦>=90   ¦>=90   ¦>=90   ¦>=90   ¦>=90    ¦>=90   ¦>=90   ¦
¦              ¦     ¦ ¦Classe3¦Classe3¦Classe3¦Classe3¦Classe3 ¦Classe3¦Classe3¦
+-------------------------------------------------------------------------------+
Taula 214.3.b Especificacions del Betum asfàltic residual
+----------------------------------------------------------------------------------+
¦Denominació  UNE-EN       ¦C60B3  ¦C60B3  ¦C60B3  ¦C60BF4 ¦C50BF4 ¦C60B4 ¦C60B5   ¦
¦13808                     ¦ADH    ¦TER    ¦CUR    ¦IMP    ¦IMP    ¦MIC   ¦REC     ¦
¦--------------------------¦-------------------------------------------------------¦
¦Caracterís-   ¦UNE- ¦  U  ¦        Assajos sobre lligant residual                 ¦
¦tiques        ¦EN   ¦     ¦                                                       ¦
¦----------------------------------------------------------------------------------¦
¦Residu per evaporació, segons UNE-EN 13074-1                                      ¦
¦----------------------------------------------------------------------------------¦
¦Penetració    ¦1426 ¦0,1mm¦<=330  ¦<=50   ¦<=330  ¦<=330  ¦<=330  ¦<=100  ¦<=330  ¦
¦25ºC          ¦     ¦     ¦Classe7¦Classe2¦Classe7¦Classe7¦Classe7¦Classe3¦Classe7¦
¦----------------------------------------------------------------------------------¦
¦Penetració    ¦1426 ¦0,1mm¦   -   ¦   -   ¦    -  ¦>300   ¦>300   ¦    -  ¦   -   ¦
¦15ºC          ¦     ¦     ¦       ¦       ¦       ¦Class10¦Class10¦       ¦       ¦
¦--------------¦-----¦-----¦-------¦-------¦-------¦-------¦-------¦-------¦-------¦
¦Punt de       ¦1427 ¦ ºC  ¦>=35   ¦>=50   ¦>=35   ¦<=35   ¦<=35   ¦>=43   ¦>=35   ¦
¦reblaniment   ¦     ¦     ¦Classe8¦Classe4¦Classe8¦Classe8¦Classe8¦Classe6¦Classe8¦
¦----------------------------------------------------------------------------------¦
¦Residu per evaporació, segons UNE-EN 13074-1, seguit d'estabilització             ¦
¦segons UNE-EN 13074-2                                                             ¦
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¦----------------------------------------------------------------------------------¦
¦Penetració    ¦1426 ¦0,1mm¦<=220  ¦<=50   ¦<=220  ¦<=220  ¦<=270  ¦<=100  ¦<=220  ¦
¦25ºC          ¦     ¦     ¦Classe5¦Classe2¦Classe5¦Classe5¦Classe6¦Clase3 ¦Classe6¦
¦--------------¦-----¦-----¦-------------------------------------------------------¦
¦Punt de       ¦1427 ¦ ºC  ¦>=35   ¦>=50   ¦>=35   ¦<=35   ¦<=35   ¦>=43   ¦>=35   ¦
¦reblaniment   ¦     ¦     ¦Classe8¦Classe4¦Classe8¦Classe8¦Classe8¦Classe6¦Classe8¦
+----------------------------------------------------------------------------------+
Taula 214.4.a Especificacions de les emulsions bituminoses catiòniques modificades
+----------------------------------------------------------------------+
¦Denominació UNE-EN 13808              ¦C60BP3    ¦C60BP3   ¦C60BP4    ¦
¦                                      ¦ADH       ¦TER      ¦MIC       ¦
¦--------------------------------------¦-------------------------------¦
¦Característiques      ¦UNE-EN ¦Unitat ¦Assajos sobre emulsió original ¦
¦----------------------¦-------¦-------¦-------------------------------¦
¦Índex de trencament   ¦13075-1¦       ¦70-155    ¦70-155   ¦110-195   ¦
¦                      ¦       ¦       ¦Classe 3  ¦Classe 3 ¦classe 4  ¦
¦----------------------¦-------¦-------¦----------¦---------¦----------¦
¦Contingut de lligant  ¦ 1428  ¦   %   ¦58-62     ¦58-62    ¦58-62     ¦
¦per contingut d'aigua ¦       ¦       ¦Classe 6  ¦Classe 6 ¦Classe  6 ¦
¦----------------------¦-------¦-------¦----------¦---------¦----------¦
¦Contingut fluid.      ¦ 1431  ¦   %   ¦<=2,0     ¦<=2,0    ¦<=2,0     ¦
¦destil·lació          ¦       ¦       ¦Classe 2  ¦Classe 2 ¦Classe 2  ¦
¦----------------------¦-------¦-------¦----------¦---------¦----------¦
¦Temps de fluència     ¦ 12846 ¦   S   ¦40-130    ¦40-130   ¦15-70     ¦
¦(2 mm, 40ºC)          ¦  -1   ¦       ¦Classe  4 ¦Classe 4 ¦Classe 3  ¦
¦----------------------¦-------¦-------¦----------¦---------¦----------¦
¦Residu tamís          ¦ 1429  ¦   %   ¦<=0,1     ¦<=0,1    ¦<=0,1     ¦
¦(per tamís 0,5 mm)    ¦       ¦       ¦Classe 2  ¦Classe 2 ¦Classe    ¦
¦----------------------¦-------¦-------¦----------¦---------¦----------¦
¦Tendència a la        ¦ 12847 ¦   %   ¦<=10      ¦<=10     ¦<=10      ¦
¦sedimentació (7D)     ¦       ¦       ¦Classe 3  ¦Classe 3 ¦Classe 3  ¦
¦----------------------¦------ ¦-------¦----------¦---------¦----------¦
¦Adhesivitat           ¦ 13614 ¦   %   ¦>=90      ¦>=90     ¦>=90      ¦
¦                      ¦       ¦       ¦Clase 3   ¦Classe 3 ¦Classe 3  ¦
+----------------------------------------------------------------------+
Taula 214.4.b Especificacions del lligant residual
+----------------------------------------------------------------------+
¦Denominació UNE-EN 13808              ¦C60BP3    ¦C60BP3   ¦C60BP4    ¦
¦                                      ¦ADH       ¦TER      ¦MIC       ¦
¦--------------------------------------¦-------------------------------¦
¦Característiques      ¦UNE-EN ¦Unitat ¦Assajos sobre lligant residual ¦
¦----------------------------------------------------------------------¦
¦Residu per evaporació, segons UNE-EN 13074-1                          ¦
¦----------------------¦-------¦-------¦-------------------------------¦
¦Penetració 25ºC       ¦  1426 ¦0,1 mm ¦<=330     ¦<=50     ¦<=100     ¦
¦                      ¦       ¦       ¦Classe 7  ¦Classe 2 ¦Classe 3  ¦
¦----------------------¦-------¦-------¦----------¦---------¦----------¦
¦Punt de               ¦  1427 ¦  ºC   ¦>=35      ¦>=55     ¦>=50      ¦
¦reblaniment           ¦       ¦       ¦Classe 8  ¦Classe 3 ¦Classe 4  ¦
¦----------------------¦-------¦-------¦----------¦---------¦----------¦
¦Cohesió per assaig    ¦ 13588 ¦ J/cm2 ¦>=0,5     ¦>=0,5    ¦>=0,5     ¦
¦pèndul                ¦       ¦       ¦Classe 6  ¦Classe 6 ¦Classe 6  ¦
¦----------------------¦-------¦-------¦----------¦---------¦----------¦
¦Recuperació elàstica  ¦ 13398 ¦   %   ¦    DV    ¦>=50     ¦>=50      ¦
¦,25ºC                 ¦       ¦       ¦Classe 1  ¦Classe 5 ¦Classe 5  ¦
¦----------------------¦-------¦-------¦----------¦---------¦----------¦
¦Residu per evaporació UNE-EN 13074-1, seguit d'estabilització         ¦
¦UNE-EN 13074-2                                                        ¦
¦----------------------¦-------¦-------¦-------------------------------¦
¦Penetració 25ºC       ¦ 1426  ¦0,1 mm ¦<=220     ¦<=50     ¦<=100     ¦
¦                      ¦       ¦       ¦Classe 5  ¦Classe 2 ¦Classe  3 ¦
¦----------------------¦-------¦-------¦-------------------------------¦
¦Punt de               ¦ 1427  ¦  ºC   ¦>=43      ¦>=55     ¦>=50      ¦
¦reblaniment           ¦       ¦       ¦Classe 6  ¦Classe 3 ¦Classe 4  ¦
¦----------------------¦------ ¦-------¦-------------------------------¦
¦Cohesió per assaig    ¦ 13588 ¦ J/cm2 ¦>=0,5     ¦>=0,5    ¦>=0,5     ¦
¦pèndul                ¦       ¦       ¦Classe 6  ¦Classe 6 ¦Classe 6  ¦
¦----------------------------------------------------------------------¦
¦Recuperació elàstica  ¦ 13398 ¦   %   ¦>=50      ¦    DV   ¦    DV    ¦
¦,25ºC                 ¦       ¦       ¦Classe 5  ¦Classe 1 ¦Classe 1  ¦
+----------------------------------------------------------------------+
DV: Valor declarat per el fabricant.
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2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El sistema de transport i les instal·lacions d'emmagatzematge han de tenir l'aprovació de la
DF que les comprovarà per tal que no es pugui alterar la qualitat del material. De no
obtenir-ne l'aprovació corresponent, es suspendrà la utilització del contingut del tanc fins a
la comprovació de les característiques que es cregui oportunes d'entre les indicades a la
normativa vigent o al plec.
EMULSIONS BITUMINOSES:
Subministrament en cisternes, si aquestes han contingut altres líquids, hauran d'estar
completament netes abans de la càrrega. Les cisternes disposaran d'un element adient que
permeti prendre mostres.
Emmagatzematge en un o diversos tancs aïllats entre si i amb boques de ventilació, comptaran
amb aparells de mesura i seguretat, i disposaran de vàlvula per a presa de mostres.
Les emulsions bituminoses de trencament lent (I.trencament 4 a 5), per a microaglomerats i
reciclats en fred, es transportaran en cisternes completes (>=90%), a temperatura < 50ºC.
En emulsions de trencament lent i termoadherents (TER) que s'emmagatzemin més de 7 dies,
caldrà assegurar la seva homogeneïtat prèviament a la posada a obra.
Quan els tancs no disposin de mitjans de càrrega propis, les cisternes de transport estaran
dotades de mitjans pneumàtics o mecànics per al transvasament ràpid.
Les canonades i bombes utilitzades en el transvasament de l'emulsió cal que estiguin
disposades de tal manera que sigui fàcil netejar-les desprès de cada aplicació.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

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).
* Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del
Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, relativos a
materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de
contención de vehículos (PG-3).
EMULSIÓ BITUMINOSA:
UNE-EN 13808:2013 Betunes y ligantes bituminosos. Especificaciones de las emulsiones
bituminosas catiónicas.
UNE-EN 13808:2013/1M:2014 Betunes y ligantes bituminosos. Especificaciones de las emulsiones
bituminosas catiónicas.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
El subministrador ha de posar a disposició de la DF si aquesta ho demana, la següent
documentació, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat
aplicable:
- Betums asfàltics convencionals, betums modificats amb polímers i emulsions bituminoses:
 - Productes per a construcció i tractament superficial de carreteres:   
     - Sistema 2+: Declaració de Prestacions
- Betums asfàltics durs:
 - Productes per a construcció i manteniment de carreteres:   
     - Sistema 2+: Declaració de Prestacions
- Betums asfàltics multigrau:
 - Productes per a construcció i manteniment de carreteres, aeroports i àrees pavimentades:
     - Sistema 2+: Declaració de Prestacions
Cada cisterna que arribi a l'obra s'acompanyarà d'albarà i informació de l'etiquetat i
marcatge CE corresponent.
L'albarà ha d'incloure:
- Nom i direcció de l'empresa subministradora.
- Data de fabricació i subministrament.
- Identificació del vehicle que ho transporta.
- Quantitat subministrada.
- Denominació comercial i tipus d'emulsió bituminosa, betum asfàltic o betum modificat
subministrat.
- Nom i direcció del comprador i destí.
- Referència de la comanda.
L'etiquetat i marcat CE ha d'incloure:
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- Símbol del marcatge CE.
- Nombre d'identificació de l'organisme de certificació.
- Nombre o marca identificativa i direcció del fabricant.
- Dues últimes xifres de l'any en que es fixa el marcatge.
- Nombre de referència de la declaració de prestacions.
- Referència a la norma europea corresponent:
     - Emulsions bituminoses: segons EN 13808.
     - Betum asfàltic convencional: segons EN 12591.
     - Betum asfàltic dur: segons EN 13924-1.
     - Betum asfàltic multigrau: segons EN 13924-2.
- Descripció del producte: nombre genèric, tipus i ús previst
Certificat del fabricant que l'emulsió o lligant, no conté en la seva composició quitrans, ni
substàncies derivades de la destil·lació de productes carbonosos, ni betums oxidats.
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN EMULSIONS BITUMINOSES
L'etiquetatge i marcatge CE incorporarà a més informació de les següents característiques
essencials incloses a la norma UNE-EN 13808:
- Viscositat, segons UNE-EN 12846-1.
- Adhesivitat, segons UNE-EN 13614.
- Índex de trencament, segons UNE-EN 13075-1.
- Estabilitat mescla amb ciment, segons UNE-EN 12848.
- Característiques del lligant residual per evaporació, segons UNE-EN 13074-1:
     - Consistència a temperatura de servei intermèdia (penetració a 25ºC, segons UNE-EN
1426).
     - Consistència a temperatura de servei elevada (punt de reblaniment, segons UNE-EN 1427).
     - Cohesió lligant residual en emulsiones bituminoses modificades (pèndol, segons UNE-EN
13588).
- Característiques del lligant residual per evaporació segons UNE-EN 13074-1, seguit
d'estabilització segons UNE-EN 13074-2:
     - Durabilitat consistència temperatura de servei intermèdia (penetració retinguda, segons
UNE-EN 1426).
     - Durabilitat consistència temperatura de servei elevada (increment punt reblaniment,
segons UNE-EN 1427).
     - Durabilitat cohesió en emulsions bituminoses modificades (pèndol, segons UNE-EN 13588).
OPERACIONS DE CONTROL:
Control de recepció:
- Verificació documental del fet que els valors declarats pel fabricant en els documents que
acompanyen el Marcatge CE son conforme a les especificacions exigides.
Control addicional:
- Verificació de les característiques especificades a l'apartat 1 d'aquest Plec, quan ho
requereixi la DF, amb una freqüència d'1 vegada al mes i almenys 3 vegades durant l'execució
de l'obra, per a cada tipus i composició d'emulsió o lligant.
OPERACIONS DE CONTROL EN EMULSIONS BITUMINOSES:
Control de recepció (quan la DF ho consideri oportú):
- Càrrega de les partícules, segons UNE-EN 1430.
- Propietats perceptibles, segons UNE-EN 1425.
- Índex de trencament, segons UNE-EN 13075-1.
- Contingut d'aigua, segons UNE-EN 1428.
- Tamisatge, segons UNE-EN 1429.
- Temps de fluència, segons UNE-EN 12846-1.
Control en el moment d'utilització:
- Càrrega de les partícules, segons UNE-EN 1430.
- Propietats perceptibles, segons UNE-EN 1425.
- Índex de trencament, segons UNE-EN 13075-1.
- Contingut d'aigua, segons UNE-EN 1428.
- Tamisatge, segons UNE-EN 1429.
- Temps de fluència, segons UNE-EN 12846-1.
Control addicional, en cas d'emmagatzematge > 15 dies o > 7 dies per a emulsions de trencament
lent o termoadherents:
- Tamisatge, segons UNE-EN 1429.
- Contingut de lligant, segons UNE-EN 1428.
CRITERI DE PRESA DE MOSTRES EN EMULSIONS BITUMINOSES:
Control de recepció:
- 2 mostres > = 2 kg segons l'UNE-EN 58. Es prendran de cada cisterna, en el moment de
transvasament al tanc d'emmagatzematge.
- Els controls es realitzaran sobre una de les mostres, l'altra es conservarà durant un mínim
de 15 dies per a realitzar assaigs de contrast, en cas que sigui necessari.
Control en el moment d'utilització:
- Es considera com a lot, que s'acceptarà o rebutjarà en bloc:
     - Quantitat de 30 t.
     - Fracció diària, o fracció setmanal en cas d'ocupació en regs d'adherència, imprimació i
curat.
- 2 mostres > = 2 kg segons l'UNE-EN 58. Es prendran de cada cisterna, en el moment de
transvasament al tanc d'emmagatzematge.
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- Els controls es realitzaran sobre una de les mostres, l'altra es conservarà durant un mínim
de 15 dies per a realitzar assaigs de contrast, en cas que sigui necessari.
Control addicional:
- 2 mostres, una de la part superior i l'altra de la part inferior del tanc d'emmagatzematge.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
La DF indicarà les mesures a adoptar en cas que els lligants hidrocarbonats no compleixin
alguna de les especificacions establertes a les taules de l'article corresponent del PG-3.

   
____________________________________________________________________________

   

   
B0 -  MATERIALS BÀSICS

B06 -  FORMIGONS DE COMPRA

B060- -  FORMIGÓ ESTRUCTURAL AMB FIBRES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B060-2D08.

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Formigó amb fibres estructural(HRF), formigó que inclou a la seva composició fibres curtes,
discretes i aleatòriament distribuïdes en una quantitat no superior a l'1,5% en volum, amb o
sense addicions (cendres volants o fum de silici), elaborat en una central formigonera
legalment autoritzada d'acord amb el títol 4t. de la llei 21/1992 de 16 de juliol d'indústria
i el Real Decret 697/1995 de 28 d'abril.
CARACTERÍSTIQUES DELS FORMIGONS D'ÚS ESTRUCTURAL:
Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport han
d'estar d'acord amb les prescripcions de l'EHE-08.
La designació del formigó fabricat en central es pot fer per propietats o per dosificació i
s'expressarà, com a mínim, la següent informació:
- Consistència
- Grandària màxima del granulat
- Tipus d'ambient al que s'exposarà el formigó
- Resistència característica a compressió per als formigons designats per propietats
- Contingut de ciment expressat en kg/m3, per als formigons designats per dosificació
- La indicació de l'ús estructural que ha de tenir el formigó: en massa, armat o pretesat
La designació per propietats s'ha de fer d'acord amb el format: T-R/f-R1-R3/C/TM-TF/A
- T: Indicatiu que serà HMF per al formigó amb fibres en massa, HAF per al formigó amb fibres
armat i HPF per al formigó amb fibres pretesat
- R: Resistència característica a compressió especificada, en N/mm2
     - HMF = 20,25,30,35,40
     - HAF - HPF = 25,30,35,40,45,50,55,60,70,80,90,100
- f: Indicatiu del tipus de fibres, A(acer), P(polimériques) i V(vidre)   
- R1, R3 : Resistència característica residual a flexotracció fR,1,k i fR,3,k, en N/mm2   
- C: Lletra indicativa del tipus de consistència: L Líquida, F fluida
- TM: Grandària màxima del granulat en mm.
- TF: Llargària màxima de la fibra en mm.
- A: Designació de l'ambient al que s'exposarà el formigó
- Quan les fibres no tinguin funció estructural, R1 i R3 es substituirà per:
- CR, per a fibres amb control de retracció
- RF, per a fibres que milloren la resistència al foc del formigó
- O, en la resta de casos
La designació per dosificació s'ha de fer d'acord amb el format: T-D--G/f/C/TM/A
- G: contingut en fibres en kg/m3
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).
Amb anterioritat a l'inici del formigonament, el subministrador propossarà una dosificació
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d'obra, i realitzarà els assajos previs d'acord amb l'annex 22 de l'EHE-08, els resultats dels
quals haurà de validar la DF
En els formigons designats per dosificació, el peticionari es responsable de la congruència de
les característiques especificades de grandària màxima del granulat, consistència i contingut
en ciment per metre cúbic de formigó, i el subministrador les haurà de garantir, indicant
també, la relació aigua/ciment que ha emprat.
En els formigons amb característiques especials o d'altres de les especificades a la
designació, les garanties i les dades que el subministrador hagi d'aportar, s'han
d'especificar abans de l'inici del subministrament.
El formigó ha de complir amb les exigències de qualitat que estableix l'article 37.2.3 de la
norma EHE-08.
Si el formigó està destinat a una obra amb armadures pretesades, podrà contindre cendres
volants sense que aquestes excedeixin el 20% del pes del ciment, i si es tracta de fum de
silici no podrà excedir el 10%
Toleràncies:
     - Consistència fluida:  ± 2 cm
     - Consistència líquida:  ± 2 cm
- Contingut en fibres
     - Pes: ± 3 %
- Homogeneïtat de la mescla (UNE 83512-1 i UNE 83512-2):
     - Contingut en fibres: <= 10%
Si el formigó està destinat a obres de formigó en massa o armat, la DF pot autoritzar l'us de
cendres volants o fum de silici per la seva confecció. En estructures d'edificació, si
s'utilitzen cendres volants no han de superar el 35% del pes del ciment. Si s'utilitza fum de
silici no ha de superar el 10% del pes del ciment. La quantitat mínima de ciment s'especifica
a l'article 37.3.2 de la norma EHE-08
La central que subministri formigó amb cendres volants realitzarà un control sobre la
producció segons l'art. 30 de la norma EHE-08 i ha de posar els resultats de l'anàlisi a
l'abast de la DF, o disposarà d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut
Les cendres volants han de complir en qualsevol cas les especificacions de la norma UNE_EN
450.
Els additius hauran de ser del tipus que estableix l'article 29.2 de l'EHE-08 i complir l'UNE
EN 934-2
En cap cas la proporció en pes de l'additiu no ha de superar el 5% del pes del ciment
utilitzat.
Les fibres s'incorporaran a la pastada de formigó juntament amb els granulats, preferentment
desprès del granulat gruixut
Tipus de fibres:
- Estructurals: fibres d'acer, macro fibres polimèriques i fibres de vidre
- No Estructurals: micro fibres polimèriques i fibres de vidre
Les característiques de les fibres seran les recollides a l'annex 14, capítol VI de l'EHE-08
Tipus de ciment:
- Formigó en massa: Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM
II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T i CEM III/C (UNE-EN 197-1),  Ciments per a usos especials ESP
VI-1 (UNE 80307)
- Formigó armat: Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM
II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T, CEM III/C i CEM V/B  (UNE-EN 197-1)
- Formigó pretesat: Ciments comuns tipus CEM I, CEM II/A-D, CEM II/A-V, CEM II/A-P i  CEM
II/A-M(V,P) (UNE-EN 197-1)
- Es considera inclòs dins dels ciments comuns els ciments blancs (UNE 80305)
- Es consideren inclosos els ciments de característiques addicionals com els resistents als
sulfats i/o a l'aigua de mar (UNE 80303-1 i UNE 80303-2), i els de baix calor d'hidratació
(UNE-EN 14216)
Classe del ciment:  32,5 N
Densitats dels formigons:
- Formigons en massa (HM):
     - 2.300 kg/m3  si fck <=50 N/mm2
     - 2.400 kg/m3  si fck > 50 N/mm2
- Formigons armats i pretensats (HA-HP): 2500 kg/m3
El contingut mínim de ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE-08, en
funció de la classe d'exposició (taula 37.3.2.a). La quantitat mínima de ciment considerant el
tipus d'exposició més favorable ha de ser:
- Obres de formigó en massa:  >= 200 kg/m3
- Obres de formigó armat:  >= 250 kg/m3
- Obres de formigó pretesat:  >= 275 kg/m3
- A totes les obres:  <= 500 kg/m3
La relació aigua/ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE-08, en funció
de la classe d'exposició (taula 37.3.2.a). La relació aigua/ciment considerant el tipus
d'exposició més favorable ha de ser:
- Formigó en massa:  <= 0,65
- Formigó armat:  <= 0,65
- Formigó pretesat:  <= 0,60
Classes d'exposició:
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- IIIb, IIIc, IV i F: Serà necessària la justificació mitjançant probes experimentals si es
fan servir fibres d'acer al carboni sense cap protecció front la corrosió
- Qa,Qb i Qc-: Serà necessària la justificació de la no reactivitat dels agents químics amb
fibres d'acer i sintètiques.
El contingut en fibres d'acer amb funció estructural en un formigó serà >= 20 kg/m3
El contingut en fibres en un formigó serà <= 1,5% en volum de formigó
Assentament en el con d'Abrams (UNE EN 12350-2):
El formigó amb fibres tindrà un assentament al con d'Abrams >= 9 cm.
- Consistència fluida:  10-15 cm
- Consistència líquida:  16-20 cm
La consistència (L) líquida només es podrà aconseguir mitjançant additiu superplastificant.
L'augment de la consistència degut a l'ús de fibres es compensarà amb la incorporació
d'additius reductors d'aigua, sense modificar la dosificació d'aigua prevista
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
- Amb fibres metàl·liques: <= 0,4% pes del ciment
- Homogeneïtat de la mescla (UNE 83512-1 i UNE 83512-2):
     - Contingut en fibres: <= 10%

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: En camions formigonera.
El formigó ha d'arribar a l'obra sense alteracions en les seves característiques, formant una
barreja homogènia i sense haver iniciat l'adormiment.
Queda expressament prohibit l'addició al formigó de qualsevol quantitat d'aigua o altres
substàncies que puguin alterar la composició original.
Emmagatzematge: No es pot emmagatzemar.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón
Estructural (EHE-08).

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
El subministrador ha de lliurar amb cada càrrega un full on constin, com a mínim, les dades
següents:
- Identificació del subministrador
- Número de sèrie de la fulla de subministrament
- Data i hora de lliurament
- Nom de la central de formigó
- Identificació del peticionari
- Quantitat de formigó subministrat
- Formigons designats per propietats d'acord a l'art. 39.2 de l'EHE-08, indicant com a mínim:
     - Resistència a la compressió
     - Resistència residual a la tracció
     - Tipus de consistència
     - Grandària màxima del granulat
     - Tipus d'ambient segons la taula 8.2.2 de l'EHE-08
- Formigons designats per dosificació d'acord a l'art.  39.2 de l'EHE-08, indicant com a
mínim:
     - Resistència residual a la tracció
     - Contingut de ciment per m3
     - Relació aigua/ciment
     - Tipus, classe i marca del ciment
     - Contingut en addicions
     - Contingut en additius
     - Tipus d'additiu segons UNE_EN 934-2, si n'hi ha
     - Procedència i quantitat de les addicions o indicació que no en té
- Identificació del ciment, additius i addicions
- Característiques de les fibres:
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     - Tipus
     - Material
     - Dimensions
     - Forma
     - Contingut de fibres per m3 (± 3 %)
La relació de característiques de les fibres podrà ser substituïda per una referència
comercial suportada amb una fitxa tècnica, que ha d'acceptar la DF i estarà disponible al
llibre d'obra
- Designació específica del lloc de subministrament
- Identificació del camió i de la persona que fa la descàrrega
- Hora límit d'us del formigó

   
____________________________________________________________________________

   

   
B0 -  MATERIALS BÀSICS

B06 -  FORMIGONS DE COMPRA

B06E- -  FORMIGÓ ESTRUCTURAL

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B06E-12CD,B06E-12C5.

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS 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 l'EHE-08.
La designació del formigó fabricat en central es pot fer per propietats o per dosificació i
s'expressarà, com a mínim, la següent informació:
- Consistència
- Grandària màxima del granulat
- Tipus d'ambient al que s'exposarà el formigó
- Resistència característica a compressió per als formigons designats per propietats
- Contingut de ciment expressat en kg/m3, per als formigons designats per dosificació
- La indicació de l'ús estructural que ha de tenir el formigó: en massa, armat o pretesat
La designació per propietats s'ha de fer d'acord amb el format: T-R/C/TM/A
- T: Indicatiu que serà HM per al formigó en massa, HA pel formigó armat, i HP per al formigó
pretesat
- R: Resistència característica a compressió, en N/mm2
(20-25-30-35-40-45-50-55-60-70-80-90-100)
- C: Lletra indicativa del tipus de consistència: L Líquida, F fluida, B tova, P plàstica i S
seca
- TM: Grandària màxima del granulat en mm.
- A: Designació de l'ambient al que s'exposarà el formigó
En els formigons designats per propietats, el subministrador ha d'establir la composició de la
mescla del formigó, garantint al peticionari les característiques especificades de grandària
màxima del granulat, consistència i resistència característica, així com les limitacions
derivades del tipus d'ambient especificat (contingut de ciment i relació aigua/ciment).
En els formigons designats per dosificació, el peticionari es responsable de la congruència de
les característiques especificades de grandària màxima del granulat, consistència i contingut
en ciment per metre cúbic de formigó, i el subministrador les haurà de garantir, indicant
també, la relació aigua/ciment que ha emprat.
En els formigons amb característiques especials o d'altres de les especificades a la
designació, les garanties i les dades que el subministrador hagi d'aportar, s'han
d'especificar abans de l'inici del subministrament.
El formigó ha de complir amb les exigències de qualitat que estableix l'article 37.2.3 de la
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norma EHE-08.
Si el formigó està destinat a una obra amb armadures pretesades, podrà contindre cendres
volants sense que aquestes excedeixin el 20% del pes del ciment, i si es tracta de fum de
silici no podrà excedir el 10%
Si el formigó està destinat a obres de formigó en massa o armat, la DF pot autoritzar l'us de
cendres volants o fum de silici per la seva confecció. En estructures d'edificació, si
s'utilitzen cendres volants no han de superar el 35% del pes del ciment. Si s'utilitza fum de
silici no ha de superar el 10% del pes del ciment. La quantitat mínima de ciment s'especifica
a l'article 37.3.2 de la norma EHE-08
La central que subministri formigó amb cendres volants realitzarà un control sobre la
producció segons l'art. 30 de la norma EHE-08 i ha de posar els resultats de l'anàlisi a
l'abast de la DF, o disposarà d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut
Les cendres volants han de complir en qualsevol cas les especificacions de la norma UNE_EN
450.
Els additius hauran de ser del tipus que estableix l'article 29.2 de l'EHE-08 i complir l'UNE
EN 934-2
En cap cas la proporció en pes de l'additiu no ha de superar el 5% del pes del ciment
utilitzat.
Classificació dels formigons per la seva resistència a compressió:
- Si fck <= 50 N/mm2 , resistència standard
- Si fck > 50 N/mm2 , alta resistència
Si no es disposa més que de resultats a 28 dies d'edat, es podran admetre com a valors de
resistència a j dies d'edat els valors resultants de la fórmula següent:
- fcm (t) = ßcc(t)·fcm
- ßcc = exp s [1  (28/t)1/2]
(on Fcm: Resistència mitja a compressió a 28 dies, ßcc: coeficient que depèn de l'edat del
formigó, t: edat del formigó en dies, s:  coeficient en funció del tipus de ciment (= 0,2 per
a ciments d'alta resistència i enduriment ràpid (CEM 42,5R, CEM 52,5R), = 0,25 per a ciments
normals i d'enduriment ràpid (CEM 32,5R, CEM  42,5), = 0,38 per a ciments d'enduriment lent
(CEM 32,25))).
Valor mínim de la resistència:
- Formigons en massa >= 20 N/mm2
- Formigons armats o pretesats >= 25 N/mm2
Tipus de ciment:
- Formigó en massa: Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM
II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T i CEM III/C (UNE-EN 197-1),  Ciments per a usos especials ESP
VI-1 (UNE 80307)
- Formigó armat: Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM
II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T, CEM III/C i CEM V/B  (UNE-EN 197-1)
- Formigó pretesat: Ciments comuns tipus CEM I, CEM II/A-D, CEM II/A-V, CEM II/A-P i  CEM
II/A-M(V,P) (UNE-EN 197-1)
- Es considera inclòs dins dels ciments comuns els ciments blancs (UNE 80305)
- Es consideren inclosos els ciments de característiques addicionals com els resistents als
sulfats i/o a l'aigua de mar (UNE 80303-1 i UNE 80303-2), i els de baix calor d'hidratació
(UNE-EN 14216)
Classe del ciment:  32,5 N
Densitats dels formigons:
- Formigons en massa (HM):
     - 2.300 kg/m3  si fck <=50 N/mm2
     - 2.400 kg/m3  si fck > 50 N/mm2
- Formigons armats i pretensats (HA-HP): 2500 kg/m3
El contingut mínim de ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE-08, en
funció de la classe d'exposició (taula 37.3.2.a). La quantitat mínima de ciment considerant el
tipus d'exposició més favorable ha de ser:
- Obres de formigó en massa:  >= 200 kg/m3
- Obres de formigó armat:  >= 250 kg/m3
- Obres de formigó pretesat:  >= 275 kg/m3
- A totes les obres:  <= 500 kg/m3
La relació aigua/ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE-08, en funció
de la classe d'exposició (taula 37.3.2.a). La relació aigua/ciment considerant el tipus
d'exposició més favorable ha de ser:
- Formigó en massa:  <= 0,65
- Formigó armat:  <= 0,65
- Formigó pretesat:  <= 0,60
Assentament en el con d'Abrams (UNE EN 12350-2):
- Consistència seca:  0 - 2 cm
- Consistència plàstica:  3 - 5 cm
- Consistència tova:  6 - 9 cm
- Consistència fluida:  10-15 cm
- Consistència líquida:  16-20 cm
La consistència (L) líquida només es podrà aconseguir mitjançant additiu superfluidificant   
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar:
- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment
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- Armat:  <= 0,4% pes de ciment
- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment
Quantitat total de fins (sedàs 0,063) al formigó, corresponents als granulats i al ciment:
- Si l'aigua és standard: < 175 kg/m3
- Si l'aigua és reciclada: < 185 kg/m3
Toleràncies:
- Assentament en el con d'Abrams:
     - Consistència seca:  Nul
     - Consistència plàstica o tova:  ± 1 cm
     - Consistència fluida:  ± 2 cm
     - Consistència líquida:  ± 2 cm
FORMIGONS PER A PILOTS FORMIGONATS "IN SITU"
Tamany màxim del granulat. El més petit dels següents valors:
- <= 32 mm
- <= 1/4 separació entre barres d'acer longitudinals
Dosificacions de pastat:
- Contingut de ciment:
     - Formigons abocats en sec:  >= 325 kg/m3
     - Formigons submergits:  >= 375 kg/m3
- Relació aigua-ciment (A/C):  < 0,6
- Contingut de fins d <0,125 (ciment inclòs):
     - Granulat gruixut d > 8 mm:  >= 400 kg/m3
     - Granulat gruixut d <= 8 mm:  >= 450 kg/m3
Consistència del formigó:
+------------------------------------------------------------+
¦  Assentament con   ¦            Condicions                 ¦
¦    d'Abrams(mm)    ¦               d'ús                    ¦
¦------------------------------------------------------------¦
¦   130 <= H <= 180  ¦ - Formigó abocat en sec               ¦
¦   H >= 160         ¦ - Formigó bombejat, submergit o       ¦
¦                    ¦   abocat sota aigua amb tub tremie    ¦
¦   H >= 180         ¦ - Formigó submergit, abocat sota      ¦
¦                    ¦   fluid estabilitzador amb tub tremie ¦
+------------------------------------------------------------+
El formigó ha de tenir la docilitat i fluïdesa adequada, i aquests valors s'han de mantenir
durant tot el procés de formigonat, per tal d'evitar embussos als tubs de formigonar.
FORMIGONS PER A PANTALLES FORMIGONADES "IN SITU"
Contingut mímin de ciment en funció de la grandària màxima del granulat:
+--------------------------+
¦  Grandària   ¦ Contingut ¦
¦  màxima del  ¦ mínim de  ¦
¦ granulat(mm) ¦ ciment(kg)¦
¦------------------------- ¦
¦      32      ¦    350    ¦
¦      25      ¦    370    ¦
¦      20      ¦    385    ¦
¦      16      ¦    400    ¦
+--------------------------+
Grandària màxima del granulat. El més petit dels següents valors:
- <= 32 mm
- <= 1/4 separació entre barres d'acer longitudinals
Dosificacions de pastat:
- Contingut de ciment en pantalles contínues de formigó armat:
     - Formigons abocats en sec:  >= 325 kg/m3
     - Formigons submergits:  >= 375 kg/m3
- Relació aigua-ciment: 0,45 < A/C < 0,6
- Contingut de fins d <=0,125 mm (ciment inclòs):
     - Granulat gruixut D <= 16 mm:  <= 450 kg/m3
     - Granulat gruixut D > 16 mm:  = 400 kg/m3
- Assentament al con d'Abrams: 160 < A < 220 mm
El formigó ha de tenir la docilitat i fluïdesa adequada, i aquests valors s'han de mantenir
durant tot el procés de formigonat, per tal d'evitar embussos als tubs de formigonar.
FORMIGÓ PER A PAVIMENTS
La fabricació del formigó no es podrà iniciar fins que la DF no hagi aprovat la fórmula de
treball i el corresponent tram de prova (apartat d'execució). Aquesta fórmula inclourà:
- La identificació de cada fracció d'àrid i la seva proporció ponderal en sec
- La granulometria de la mescla d'àrids per als tamisos 40 mm; 25 mm; 20 mm; 12,5 mm; 8 mm; 4
mm; 2  mm; 1 mm; 0,500 mm; 0,250 mm; 0,125 mm; i 0,063 mm UNE EN 933-2.
- La dosificació de ciment, aigua i, si és el cas de cada additiu, referides a amassada
- La resistència característica a flexotracció a 7 i a 28 dies.
- La consistència del formigó fresc, i el contingut d'aire ocluït.
El pes total de partícules que passen pel tamís 0,125 mm UNE EN 933-2 no serà major de 450
kg/m3, inclòs el ciment.
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Contingut de ciment:  >= 300 kg/m3
Relació aigua/ciment:  <= 0,46
Assentament en el con d'Abrams (UNE 83313):  2 - 6 cm
Proporció d'aire ocluït (UNE 83315): <= 6%
En zones sotmeses a nevades o gelades serà obligatòria la utilització d'un inclusor d'aire, i
en aquest cas, la proporció d'aire ocluit en el formigó fresc no serà inferior al 4,5 % en
volum.
Toleràncies:
- Assentament en el con d'Abrams:  ± 1 cm

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: En camions formigonera.
El formigó ha d'arribar a l'obra sense alteracions en les seves característiques, formant una
barreja homogènia i sense haver iniciat l'adormiment.
Queda expressament prohibit l'addició al formigó de qualsevol quantitat d'aigua o altres
substàncies que puguin alterar la composició original.
Emmagatzematge: No es pot emmagatzemar.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón
Estructural (EHE-08).
PILOTS I PANTALLES FORMIGONADES "IN SITU"
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.
FORMIGÓ PER A PAVIMENTS
Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados artículos del Pliego
de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, relativos a firmes y
pavimentos (PG-3).

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
El subministrador ha de lliurar amb cada càrrega un full on constin, com a mínim, les dades
següents:
- Identificació del subministrador
- Número de sèrie de la fulla de subministrament
- Data i hora de lliurament
- Nom de la central de formigó
- Identificació del peticionari
- Quantitat de formigó subministrat
- Formigons designats per propietats d'acord a l'art. 39.2 de l'EHE-08, indicant com a mínim:
     - Resistència a la compressió
     - Tipus de consistència
     - Grandària màxima del granulat
     - Tipus d'ambient segons la taula 8.2.2 de l'EHE-08
- Formigons designats per dosificació d'acord a l'art.  39.2 de l'EHE-08, indicant com a
mínim:
     - Contingut de ciment per m3
     - Relació aigua/ciment
     - Tipus, classe i marca del ciment
     - Contingut en addicions
     - Contingut en additius
     - Tipus d'additiu segons UNE_EN 934-2, si n'hi ha
     - Procedència i quantitat de les addicions o indicació que no en té
- Identificació del ciment, additius i addicions
- Designació específica del lloc de subministrament
- Identificació del camió i de la persona que fa la descàrrega
- Hora límit d'us del formigó
OPERACIONS DE CONTROL EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL:
Determinació de la dosificació (si és el cas) mitjançant assaigs previs de laboratori. Per a
cada dosificació estudiada es realitzaran 3 series de 4 provetes, procedents de 3 pastades
fabricades a la central. 2 provetes s'assajaran a compressió i les altres 2 a l'assaig de
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penetració d'aigua.
Assaigs característics de comprovació de la dosificació aprovada. Per a cada tipus de formigó
es realitzaran 6 sèries de 2 provetes que s'assajaran a compressió a 28 dies, segons UNE EN
12390-3. No seran necessaris aquests assaigs si el formigó procedeix de central certificada,   
o es disposa de suficient experiència en el seu ús.
Abans del inici de l'obra, i sempre que sigui necessari segons l'article 37.3.3 de la norma
EHE-08, es realitzarà l'assaig de la fondària de penetració d'aigua sota pressió, segons UNE
EN 12390-8.
Inspeccions no periòdiques a la planta per tenir constància que es fabrica el formigó amb la
dosificació correcte.
Per a totes les amassades es durà a terme el corresponent control de les condicions de
subministrament.   
Control estadístic de la resistència (EHE-08): Per a formigons sense distintiu de qualitat, es
realitzaran lots de control de com a màxim:
- Volum de formigonament:  <= 100 m3
- Elements o grups d'elements que treballen a compressió:
     - Temps de formigonament <= 2 setmanes; superfície construïda <= 500 m2; Nombre de
plantes <= 2
- Elements o grups d'elements que treballen a flexió:
     - Temps de formigonament <= 2 setmanes; superfície construïda <= 1000 m2; Nombre de
plantes <= 2
- Massissos:
     - Temps de formigonament <= 1 setmana
El número de lots no serà inferior a 3. Totes les pastades d'un lot procediran del mateix
subministrador, i tindran la mateixa dosificació.   
En cas de disposar d'un distintiu oficialment reconegut, es podran augmentar els valors
anteriors multiplicant-los per 2 o per 5, en funció del nivell de garantia per al que s'ha
efectuat el reconeixement, conforme a l'article 81 de l'EHE-08.   
Control 100x100 (EHE-08): Serà d'aplicació a qualsevol estructura, sempre que es faci abans
del subministrament del formigó. La conformitat de la resistència es comprova determinant la
mateixa en totes les pastades sotmeses a control i calculant el valor de la resistència
característica real.
Control indirecte de la resistència (EHE-08): Només es podrà aplicar en formigons que disposin
d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut i que s'utilitzin en:
- Elements d'edificis de vivendes d'una o dues plantes, amb llums inferiors a 6,00 metres
- Elements d'edificis de vivendes de fins a 4 plantes, que treballin a flexió, amb llums
inferiors a 6,00 metres
Haurà de complir, a més, que l'ambient sigui I o II, i que en el projecte s'hagi adoptat una
resistència de càlcul a compressió Fcd no superior a 10 N/mm2.
La DF podrà eximir la realització dels assaigs característics de dosificació quan el formigó
que es vagi a subministrar estigui en possessió d'un distintiu de qualitat oficialment
reconegut, o quan es disposi d'un certificat de dosificació amb una antiguitat màxima de 6
mesos.
OPERACIONS DE CONTROL EN FORMIGÓ PER A PAVIMENTS:
Determinació de la fórmula de treball. Per a cada dosificació analitzada es realitzarà:
- Confecció de 2 sèries de 2 provetes, segons la norma UNE 83301. Per a cada sèrie es
determinarà la consistència (UNE 83313), la resistència a flexotracció a 7 i a 28 dies (UNE
83305) i, si és el cas, el contingut d'aire ocluit (UNE EN 12350-7).
Si la resistència mitja a 7 dies resultés superior al 80% de l'especificada a 28 dies, i no
s'haguessin obtingut resultats del contingut d'aire ocluït i de la consistència fora dels
límits establerts, es podrà procedir a la realització d'un tram de prova amb aquest formigó.
En cas contrari, s'haurà d'esperar als 28 dies i s'introduiran les modificacions necessàries
en la dosificació, i es repetiran els assaigs de resistència.
Control de fabricació i recepció.
- Inspecció no sistemàtica a la planta de fabricació del formigó
- Per a cada fracció d'àrid, abans de l'entrada al mesclador, es realitzaran amb la freqüència
indicada, els següents assaigs:
     - Com a mínim 2 cops al dia, 1 pel matí i un altre per la tarda:
          - Assaig granulomètric (UNE-EN 933-1)
          - Equivalent de sorra de l'àrid fi (UNE EN 933-8)
          - Terrossos d'argila (UNE 7133)
          - Índex de llenques de l'àrid gros (UNE EN 933-3)
          - Proporció de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE EN 933-2)
     - Com a mínim 1 cop al mes, i sempre que es canviï de procedència el subministrament:
          - Coeficient de Los Ángeles de l'àrid gros (UNE EN 1097-2)
          - Substàncies perjudicials (EHE)
- Sobre una mostra de la mescla d'àrids es realitzarà cada dia un assaig granulomètric (UNE EN
933-1)
- Comprovació de l'exactitud de les bàscules de dosificació un cop cada 15 dies.
- Inspecció visual del formigó en cada element de transport i comprovació de la temperatura.
- Recepció del full de subministrament del formigó, per a cada partida.
- Es controlaran com a mínim 2 cops al dia (matí i tarda):
     - Contingut d'aire ocluït en el formigó (UNE 83315)
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     - Consistència (UNE 83313)
     - Fabricació de provetes per a assaig a flexotracció (UNE 83301)
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN FORMIGÓ PER A PAVIMENTS:
Es seguiran els criteris que en cada cas, indiqui la DF. Cada sèrie de provetes es prendrà
d'amassades diferents.
Quan s'indica una freqüència temporal de 2 assaigs per dia, es realitzarà un pel mati i
l'altre per la tarda.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT, EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL:
No s'ha d'acceptar el subministrament de formigó que no arribi identificat segons les
condicions del plec.
Control estadístic: La conformitat del lot en relació a la resistència es comprovarà a partir
dels valors mitjos dels resultats obtinguts sobre 2 provetes agafades de cada una de les N
pastades controlades d'acord amb:
- Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2):  <= 30
     - Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts conforme a l'article 81 de
l'EHE-08:  N >= 1
     - Altres casos:  N >= 3
- Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2):  >= 35 i <= 50
     - Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts conforme a l'article 81 de
l'EHE-08:  N >= 1
     - Altres casos:  N >= 4
- Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2):  >= 50
     - Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts conforme a l'article 81 de
l'EHE-08:  N >= 2
     - Altres casos:  N >= 6
La presa de mostres es realitzarà aleatòriament entre les pastades de l'obra sotmesa a
control. Un cop efectuats els assaigs, s'ordenaran els valors mitjos, xi, de les
determinacions de resistència obtingudes per a cadascuna de les N pastades controlades: x1 <=
x2 <= ... <= xn
En els casos en que el formigó estigui en possessió d'un distintiu de qualitat oficialment
reconegut, s'acceptarà quan xi >= fck. A més, es considerarà com un control d'identificació,
per tant els criteris d'acceptació en aquest cas tenen per objecte comprovar la pertinença del
formigó del lot a una producció molt controlada, amb una resistència certificada i
estadísticament avaluada amb un nivell de garantia molt exigent.
Si el formigó no disposa de distintiu, s'acceptarà si:
f(x) = x  K2rN   >= fck
on:
- f(x) Funció d'acceptació
- x Valor mig dels resultats obtinguts en les N pastades assajades
- K2 Coeficient:
Coeficient:
- Número de pastades:
     - 3 pastades: K2 1,02; K3: 0,85
     - 4 pastades: K2 0,82; K3: 0,67
     - 5 pastades: K2 0,72; K3: 0,55
     - 6 pastades: K2 0,66; K3: 0,43
- rN: Valor del recorregut mostral definit com a:  rN = x (N)  x (1)
- x(1): Valor mínim dels resultats obtinguts en les últimes N pastades
- x(N): Valor màxim dels resultats obtinguts en les últimes N pastades
- fck: Valor de la resistència característica especificada en el projecte
Si el formigó no disposa de distintiu, però es fabrica de forma contínua a central d'obra o
són subministrats de forma contínua per la mateixa central de formigó preparat, en els que es
controlen a l'obra més de 36 pastades del mateix formigó, s'acceptarà si: f(x(1)) = x(1)   
K3s35*  >= fck.
On:  s35* Desviació típica mostral, corresponent a les últimes 35 pastades
Quan la consistència s'hagi definit pel seu tipus, segons l'art. 31.5, s'acceptarà el formigó
si la mitjana aritmètica dels dos valors obtinguts està compresa dins del interval
corresponent.
Si s'ha definit pel seu assentament, s'acceptarà el formigó quan la mitjana dels dos valors
estigui compresa dins de la tolerància exigida.
El incompliment d'aquests criteris suposarà el rebuig de la pastada.
Control 100x100: Per a elements fabricats amb N pastades, el valor de la fc,real correspon a
la resistència de la pastada que, un cop ordenades les N determinacions de menor a major,
ocupa el lloc n=0,05 N, arrodonint-se n per excés. Si el número de pastades a controlar és
igual o inferior a 20, fc,real serà el valor de la resistència de la pastada més baixa trobada
a la sèrie.   
S'acceptarà quan: fc,real >= fck
Control indirecte: S'acceptarà el formigó subministrat quan es compleixi a la vegada que:
- Els resultats dels assaigs de consistència compleixen amb els apartats anteriors
- Es manté la vigència del distintiu de qualitat del formigó durant la totalitat del
subministrament
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- Es manté la vigència del reconeixement oficial del distintiu de qualitat
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN FORMIGÓ PER A PAVIMENTS:
- Interpretació dels assaigs característics:
Si la resistència característica a 7 dies resulta superior al 80 % de l'especificada a 28
dies, i els resultats del contingut d'aire ocluit i de la consistència es troben dins dels
límits establerts, es podrà iniciar el tram de prova amb el formigó corresponent. En cas
contrari, s'haurà d'esperar als resultats a 28 dies i, en el seu cas, s'introduiran els
ajustos necessaris a la dosificació, repetint-se els assaigs característics.
- Interpretació dels assaigs de control de resistència:   
- El lot s'accepta si la resistència característica a 28 dies és superior a l'exigida. En
altre cas:
     - Si fos inferior a ella, però no al seu 90%, el Contractista podrà escollir entre
acceptar les sancions previstes en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, o
sol·licitar la realització d'assaigs d'informació. Aquestes sancions no podran ser inferiors a
l'aplicació d'una penalització al preu unitari del lot, la quantia de la qual sigui igual al
doble de la merma de resistència, expressades ambdues en proporció.
     - Si està per sota del 90%, es realitzaran, a càrrec del contractista, els corresponents
assaigs d'informació.
- Assaigs d'informació:
Abans dels 54 dies d'acabada l'estesa del lot, s'extrauran 6 testimonis cilíndrics (UNE 83302)
que s'assajaran a tracció indirecta (UNE 83306) a edat de 56 dies. La conservació dels
testimonis durant les 48 hores anteriors a l'assaig es realitzarà segons la norma UNE 83302.
El valor mig dels resultats dels assaigs d'informació del lot es compararan amb el resultat
mig corresponent al tram de prova. El lot s'accepta si la resistència mitjana del lot és
superior. En cas d'incompliment, cal distingir tres casos:
     - Si fos inferior a ell, però no al seu 90%, s'aplicaran al lot les sancions previstes en
el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars.
     - Si fos inferior al seu 90%, però no al seu 70%, el Director de les Obres podrà aplicar
les sancions previstes en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, o bé ordenar la
demolició del lot i la seva reconstrucció, a càrrec del Contractista.
     - Si fos inferior al seu 70% es demolirà el lot i es reconstruirà, a càrrec del
Contractista.
Les sancions referides no podran ser inferiors a l'aplicació d'una penalització al preu
unitari del lot, la quantia del qual sigui igual al doble de la merma de resistència,
expressades ambdues en proporció.
La resistència de cada pastada a una determinada edat, es determinarà com a mitjana de les
resistències de les provetes fabricades amb un formigó de la pastada en qüestió i assajades a
l'edat determinada. A partir de la mínima resistència obtinguda en qualsevol pastada del lot,
es podrà estimar la característica multiplicant aquella per un coeficient donat per la taula
següent:
Coeficient (En funció del nombre de sèries que formen el lot):
- 2 sèries:  0,88
- 3 sèries:  0,91
- 4 sèries:  0,93
- 5 sèries:  0,95
- 6 sèries:  0,96
Quan l'assentament en el con d'Abrams no s'ajusti als valors especificats a la fórmula de
treball, es rebutjarà el camió controlat.

   
____________________________________________________________________________

   

   
B0 -  MATERIALS BÀSICS

B07 -  MORTERS DE COMPRA

B07L- -  MORTER PER A RAM DE PALETA

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Barreja d'un o més conglomerants minerals amb granulats triats i additius especials.
- Morter de ram de paleta
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
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No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració.
MORTER DE RAM DE PALETA:
Mescla formada per un o varis conglomerants inorgànics, granulats, aigua i addicions o
additius (en el seu cas), per a fàbriques d'obra ceràmica (façanes, murs, pilars, envans) com
a material d'unió i rejuntat.
S'han considerat els tipus següents:
- Morter d'us corrent (G): sense característiques especials
- Morter per a junts i capes fines (T): Morter dissenyat amb una mida màxima del granulat
menor o igual al valor que figura especificat
- Morter de ram de paleta lleuger (L): Morter dissenyat que la seva densitat (endurit i sec),
es inferior o igual al valor que figura especificat
La classe del morter es defineix per la lletra M seguida del valor de la resistència a
compressió mínima declarada pel fabricant en N/mm2.
En els morters prescrits, el fabricant declararà la proporció de tots els components de la
mescla, en volum o en pes.
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades
segons la norma corresponent:
- Característiques dels morters frescos:
     - Temps d'us (EN 1015-9)
     - Contingut en ions clorur (EN-EN 1015-17): <= 0,1%
     - Contingut en aire (EN 1015-7) o (EN 1015-6) si s'han utilitzat granulats porosos
- Característiques dels morters endurits:
     - Resistència a compressió (EN 1015-11)
     - Resistència d'unió (adhesió) (EN 1052-3)
     - Absorció d'aigua (EN 1015-18)
     - Permeabilitat al vapor d'aigua (EN 1745)
     - Densitat (morter endurit i sec) (EN 1015-10)
     - Conductivitat tèrmica (EN 1745)
     - Durabilitat (resistència als cicles de gel/desgel) (comprovat segons les disposicions
que li siguin aplicables)
- Característiques addicionals per als morters lleugers:
     - Densitat (UNE-EN 1015-10):  <= 1300 kg/m3
- Característiques addicionals per als morters per a junts i capes fines:
     - Mida màxima del granulat (EN 1015-1): <= 2 mm
     - Temps obert o temps de correcció (EN 1015-9)
- Reacció davant del foc:
     - Material amb contingut de matèria orgànica <= 1,0%:  Classe A1
     - Material amb contingut de matèria orgànica > 1,0%:  Classe segons UNE-EN 13501-1

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

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.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

MORTER DE RAM DE PALETA:
UNE-EN 998-2:2004 Especificaciones de los morteros para albañilería. Parte 2: Morteros para
albañilería.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN MORTER DE RAM DE PALETA:
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:
 - Productes per a murs, pilars i particions (morters dissenyats*). * Morter amb una
composició i sistema de fabricació escollits pel fabricant per tal d'obtenir les propietats
especificades (concepte de prestació):   
     - Sistema 2+: Declaració de Prestacions
 - Productes per a murs, pilars i particions (morters prescrits*). * Morter que es fabrica en
unes proporcions predeterminades i que les seves propietats depenen de les proporcions dels
components que s'han declarat (concepte de recepta):   
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     - Sistema 4: Declaració de Prestacions
A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents:
- Referència a la norma UNE-EN 998-2
- Nom del fabricant
- Codi o data de fabricació
- Tipus de morter
- Temps d'us
- Contingut en clorurs
- Contingut en aire
- Proporció dels components (morters prescrits)
- Resistència a compressió o classe de resistència a compressió
- Resistència d'unió (adhesió)
- Absorció d'aigua
- Permeabilitat al vapor d'aigua
- Densitat
- Conductivitat tèrmica
- Durabilitat
- Mida màxima del granulat
- Temps obert o temps de correcció
- Reacció davant el foc
- Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i
1328/1995 de 28 de juliol
OPERACIONS DE CONTROL EN MORTERS DE RAM DE PALETA:
Inspecció visual de les condicions de subministrament i recepció del certificat de qualitat
del fabricant, segons les exigències del plec de condicions.
Abans de l'inici de l'obra, i amb freqüència setmanal durant la seva execució, es comprovarà
la consistència del morter mitjançant el mètode establert a l'UNE EN 1015-4, i es prepararà
una sèrie de 3 provetes prismàtiques de 4x4x16 cm per tal d'obtenir la resistència a
compressió (UNE-EN 1015-11)
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN MORTERS DE RAM DE PALETA:
Els controls es realitzaran segons les instruccions de la DF i les indicacions de la UNE-EN
1015-11.
INTERPRETACIÓ DELS RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT, EN MORTERS DE RAM DE PALETA:
No es podran utilitzar a l'obra morters sense el corresponent certificat de garantia del
fabricant, d'acord a les condicions exigides.
El valor de resistència a compressió obtingut ha de correspondre a les especificacions de
projecte:
- Si resulta superior al 90% de la de projecte, s'acceptarà el lot.
- Si resulta inferior al 90% s'encarregarà un càlcul estructural que determini el coeficient
de seguretat del element corresponent. S'acceptarà el lot si aquest coeficient no és inferior
al 90 % del previst en el projecte.

   
____________________________________________________________________________

   

   
B0 -  MATERIALS BÀSICS

B09 -  ADHESIUS

B091- -  ADHESIU D'APLICACIÓ UNILATERAL (D)

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B091-H4LK.

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Adhesius que només requereixen escampar-se a una de les cares dels elements a unir.
S'han considerat els tipus següents:
- En dispersió aquosa
- Aquós en dispersió vinílica
- En solució alcohòlica
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- De poliuretà bicomponent
- De poliuretà (un sol component)
- De PVC
- De resines epoxi
- Bipolímer acrílic en dispersió aquosa per a col·locació de plaques de poliestirè
EN DISPERSIÓ AQUOSA:
Adhesiu de resines sintètiques per a la col·locació de paviments de PVC i revestiments
tèxtils.
Ha de ser de fàcil aplicació, tenir una gran força adhesiva inicial i no ser inflamable ni
tòxic.
Densitat a 20° C:  <= 1,24 g/cm3
Contingut sòlid:  Aprox. 70%
Rendiment:  250 - 350 g/m2
AQUÓS EN DISPERSIÓ VINÍLICA:
Adhesiu per a la col·locació de revestiments murals i papers vinílics.
No ha de ser inflamable ni tòxic.
Densitat:  1,01 g/cm3
Rendiment:  Aprox. 200 g/m2
Temperatura de treball:  >= 5° C
EN SOLUCIÓ ALCOHÒLICA:
Adhesiu de resines sintètiques en solució alcohòlica, per a la col·locació de paviments
tèxtils lleugers.
Ha de ser de fàcil aplicació i tenir una gran força adhesiva inicial.
Densitat a 20° C:  1,5 g/cm3
Contingut sòlid:  84 - 86
Rendiment:  Aprox. 450 g/m2
DE POLIURETÀ BICOMPONENT:
Adhesiu de poliuretà bicomponent, per a la col·locació de paviments de goma.
Ha de ser de fàcil aplicació, exempt de dissolvents i no inflamable.
DE POLIURETÀ (UN SOL COMPONENT):
Adhesiu format per un aglomerant de resines hidroxilades soles o modificades, que catalitzen
en ésser mesclades amb un isocianat.
Característiques de la pel·lícula líquida:
- La mescla preparada, després de tres minuts d'agitació (INTA 163.203) no ha de tenir
grumolls, pallofes ni dipòsits durs
- Temperatura d'inflamació (INTA 160.232 A):  >= 30° C
- Rendiment per a una capa superior a 150 micres:  > 1 m2/kg
- Temperatura d'enduriment:  >= 15° C
- Temps d'aplicació a 20° C:  > 3 h
Resistència química de la pel·lícula seca:
- Àcid cítric, 10%: 15 dies
- Àcid làctic, 5%: 15 dies
- Àcid acètic, 5%: 15 dies
- Oli de cremar: Cap modificació
- Xilol: Cap modificació
- Clorur sòdic, 10%: 15 dies
- Aigua: 15 dies
PVC:
Adhesiu preparat per a la unió de materials de PVC.
Ha de ser de fàcil aplicació i tenir una gran força adhesiva inicial.
Ha de tenir bona estabilitat dimensional als canvis de temperatura i no ha de produir olors
molestes.
Temps de pre-assecatge en condicions normals:  <= 1 min
Resistència a la compressió:  > 10 N/mm2
Resistència a la tracció:  > 18 N/mm2
DE RESINES EPOXI:
Adhesiu de resines epoxi bicomponent, per a la col·locació de paviments de goma i revestiment
de PVC.
Ha de ser resistent a la humitat, a la calor, als olis, als dissolvents, als àcids i als
àlcalis diluïts.
La mescla dels dos components s'ha de fer amb la mateixa proporció.
Temps d'aplicació a 20° C:  3 - 4 h
BIPOLÍMER ACRÍLIC EN DISPERSIÓ AQUOSA:
Adhesiu de pasta aquosa, format per càrregues minerals i additius i com a lligant principal,
un copolímer acrílic en dispersió.
Ha de ser apte per a barrejar-se amb el ciment.
Extracte sec a 105° C:  75 - 78
Contingut de cendres a 450° C:  65 - 68
Toleràncies:
- Densitat:  ± 0,1%
- Extracte sec:  ± 3%
- Contingut de cendres:  ± 3%
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2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: En envasos hermèticament tancats.
A cada envàs hi ha de figurar les dades següents:
- Identificació del fabricant
- Nom comercial del producte
- Identificació del producte
- Data de caducitat
- Pes net o volum del producte
- Instruccions d'ús
- Limitacions d'ús (temperatura, materials, etc.)
- Toxicitat i inflamabilitat
- Temps d'assecat
- Rendiment
Per adhesius de dos components:
- Proporció de la mescla
- Temps d'inducció de la mescla
- Vida de la mescla
Per adhesius de PVC, el fabricant ha de facilitar les dades següents:
- Color
- Densitat
- Viscositat
- Contingut sòlid
Emmagatzematge: En el seu envàs, en locals ventilats, sense contacte amb el terreny.
Temperatura d'emmagatzematge:
- Dispersió aquosa, dispersió vinílica:  >= 10° C
- Solució alcohólica, poliuretà, PVC, resines epoxi:  5° C - 30° C
Per a adhesiu aquós en dispersió vinílica el temps màxim d'emmagatzematge és 1 any a partir de
la data de fabricació.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

   
____________________________________________________________________________

   

   
B0 -  MATERIALS BÀSICS

B0G -  PEDRES NATURALS I ARTIFICIALS

B0G2- -  PEÇA DE PEDRA NATURAL

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Llosa de pedra natural per a col·locar amb un revestiment (parets, terres, taulells, etc.).
Les pedres considerades són:
- Gres
- Calcària
- Granítica
- Basàltica
Els acabats superficials considerats són:
- Serrada i sense polir
- Abuixardada
- Polida
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- Polida i abrillantada
- Tosquejada
- Flamejada
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha de ser de constitució homogènia, de gra uniforme i no ha de tenir esquerdes, pèls, buits o
cavitats provinents de restes orgànics.
No ha de tenir nòduls o ronyons que puguin dificultar-ne la talla.
Ha de ser sana, estable enfront dels agents atmosfèrics i no gelable.
La llosa ha de tenir un color i una textura uniformes a tota la superfície.
Les arestes han de ser rectes, fetes a escaire, sense cantells escantonats. Les cares han de
ser planes.
En colpejar la peça amb un martell ha de donar un so clar i els seus fragments han de tenir
les arestes vives.
Ha de tenir bones condicions d'adherència per als morters.
Ha de complir les condicions subjectives requerides per la DF.
Les dimensions de la peça es donaran amb mil·límetres i amb el següent ordre:  longitud (l),
amplada ( b) i gruix (d).
Els acabats superficials s'han d'extendre uniformement fins a les arestes de la peça.
En acabats superficials on s'utilitzi algun material de farciment per a forats,
discontinuïtats i esquerdes caldrà indicar el tipus de tractament i la naturalesa dels
materials afegits.
El subministrador aportarà la mostra de referència, d'acord amb UNE-EN 12058 i/o UNE-EN 12057
i/o UNE-EN 1469 i/o UNE-EN 1341.
Pes específic (UNE_EN 1936):
- Pedra de gres:  >= 24 kN/m3
- Pedra calcària:  >= 20 kN/m3
- Pedra granítica:  >= 25 kN/m3
PEDRA DE GRES:
Llosa de pedra natural de gres obtinguda de roques d'origen sedimentari, constituïda per sorra
de quars i materials aglomerants diversos.
No ha de tenir elements aglomerants de tipus argilós o calcinal.
PEDRA CALCÀRIA:
Llosa de pedra natural calcària obtinguda de roca cristal·lina d'origen sedimentari
constituïda bàsicament per carbonat càlcic.
La seva composició no ha de ser excessivament bituminosa ni rica en argila.
PEDRA GRANÍTICA:
Llosa de pedra natural granítica obtinguda de roca cristal·lina d'origen eruptiu constituïda
bàsicament per quars, feldspat i mica.
No ha de tenir símptomes de descomposició en els seus feldspats característics.
RAJOLES DE PEDRA NATURAL PER A ÚS COM A PAVIMENT EXTERIOR D'ACORD AMB LA NORMA UNE-EN 1341:
L'amplària nominal ha de ser superior a 150 mm.
     - Dimensions (excepte si la pedra es subministra en grandàries aleatòries)
     - Tractament químic superficial
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades
segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:
Resistència al glaç/desglaç: Ha de complir la norma UNE-EN 12371
Resistència a la flexió sota càrrega concentrada (F=<20 kN): Ha de complir les normes UNE-EN
12372 i UNE-EN 12372/AC
Resistència a l'abrasió: Ha de complir la norma UNE-EN 1341.
Resistència al lliscament: Ha de complir la norma UNE-EN 1341.
Absorció d'aigua a la pressió atmosfèrica: Ha de complir la norma UNE-EN 13755
Toleràncies:
- Desviació permesa de la dimensió en planta respecte a les nominals:
     - Classe 1 (marcat P1):
          - Rajoles de vores tallades de dimensió nominal =< 700 mm:  ± 4 mm
          - Rajoles de vores tallades  de dimensió nominal > 700 mm:  ± 5 mm
          - Rajoles de vores partides:  ± 10 mm
     - Classe 2 (marcat P2):
          - Rajoles de vores tallades de dimensió nominal =< 700 mm:  ± 4 mm
          - Rajoles de vores tallades  de dimensió nominal > 700 mm:  ± 5 mm
          - Rajoles de vores partides:  ± 10 mm
- Diferència màxima entre la llargària de dues diagonals:
     - Classe 1 (marcat D1):
          - Llargària < 700 mm  : 6 mm
          - Llargària => 700 mm  : 8 mm
     - Classe 2 (marcat D2):
          - Llargària < 700 mm  : 3 mm
          - Llargària => 700 mm  : 6 mm
- Desviació de la mesura del gruix respecte al gruix nominal:
     - Classe 0 (marcat T0):  Cap requisit per a la mesura del gruix
     - Classe 1 (marcat T1):
          - Gruix =< 30 mm:  ± 3 mm
          - 30 mm < gruix =< 60 mm:  ± 4 mm
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          - > 60 mm de gruix:  ± 5 mm
     - Classe 2 (marcat T2):
          - Gruix =< 30 mm:  ± 10%
          - 30 mm < gruix =< 60 mm:  ± 3 mm
          - > 60 mm de gruix:  ± 4 mm
- Desviació de la planor al llarg de les arestes (rajoles texturades):
     - Vora recta més llarga > 0,5 m:
          - Cara de textura fina:  ± 2 mm
          - Cara de textura gruixuda:  ± 3 mm
     - Vora recta més llarga > 1 m:
          - Cara de textura fina:  ± 3 mm
          - Cara de textura gruixuda:  ± 4 mm
     - Vora recta més llarga > 1,5 m:
          - Cara de textura fina:  ± 4 mm
          - Cara de textura gruixuda:  ± 6 mm
RAJOLES PER A PAVIMENTS I ESCALES I PLAQUETES D'ACORD AMB LES NORMATIVES UNE-EN 12058 I UNE-EN
12057   
Les plaquetes són les peces que tenen un gruix inferior a 12 mm.
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades
segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:
- Resistència a la flexió: Ha de complir la norma UNE-EN 12372
- Resistència a l'adherència: Ha de complir la norma UNE-EN 12058 o UNE-EN 12057
- Absorció de l'aigua a la pressió atmosfèrica:  Ha de complir la norma UNE-EN 13755
- Reacció al foc :  Ha de complir la norma UNE-EN 12058 o UNE-EN 12057
- Absorció a l'aigua per capil·laritat : Ha de complir la norma UNE-EN 1925
- Densitat aparent o porositat oberta: Ha de complir la norma UNE-EN 1936
- Resistència al glaç/desglaç:  Ha de complir la norma UNE-EN 12371
- Resistència al xoc tèrmic: Ha de complir la norma UNE-EN 14066
- Permeabilitat al vapor d'aigua: Ha de complir la norma UNE-EN 12524
- Resistència a l'abrasió (excepte en cas de peces per a sócols i davanters d'escales):  Ha de
complir la norma UNE-EN 14157.
- Resistència al lliscament: Ha de complir la norma UNE-EN 12058 o UNE-EN 12057
- Tactebilitat: (excepte en cas de peces per a sócols i davanters d'escales): Ha de complir la
norma UNE-EN 12058 o UNE-EN 12057
Toleràncies:
Toleràncies per peces amb gruix > 12 mm:
- Gruix nominal E en mm:
     - 12<E<=15: ±1,5 mm
     - 15<E<=30: ±10%
     - 30<E<=80: ±3 mm
     - E>80 : ±5 mm
     - En el cas de cares exfoliades / trencades de forma natural els valors anteriors no són
vàlids i el fabricant declararà les toleràncies de gruix.
- Planor :  <=2% de la longitud de la rajola i <=3 mm
      En el cas de cares exfoliades de forma natural el fabricant declararà les toleràncies.
- Llargària i amplària:   
+---------------------------------------------------------------+
¦  Longitud o amplària nominal en mm.     ¦   <600   ¦  >=600   ¦
¦-----------------------------------------¦----------¦----------¦
¦  Gruix d'arestes bisellades <= 50 mm    ¦   ±1mm   ¦  ±1,5mm  ¦
¦  Gruix d'arestes bisellades > 50mm      ¦   ±2mm   ¦  ±3 mm   ¦
+---------------------------------------------------------------+
Toleràncies per a peces amb gruix <=12mm  (plaquetes)
- Llargada i amplària:  ±1mm
- Gruix:  ±1,5mm
- Planor: 0,15%
- Esquadres: 0,15%
PLAQUES PER A REVESTIMENTS MURALS DE PEDRA NATURAL D'ACORD AMB NORMATIVA UNE-EN 1469.   
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades
segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:
- Resistència a la flexió:  Ha de complir la norma UNE-EN 12372
- Càrrega de trencament de l'ancoratge: Ha de complir norma UNE-EN 13364
- Absorció de l'aigua a la pressió atmosfèrica:  Ha de complir la norma UNE-EN 13755
- Reacció al foc :  Ha de complir la norma UNE-EN 1469
- Absorció a l'aigua per capil·laritat :  Ha de complir la norma UNE-EN 1925
- Densitat aparent o porositat oberta:  Ha de complir la norma UNE-EN 1936
- Resistència al glaç/desglaç:  Ha de complir la norma UNE-EN 12371
- Resistència al xoc tèrmic:  Ha de complir la norma UNE-EN 14066
- Permeabilitat al vapor d'aigua:  Ha de complir la norma UNE-EN 12524
Toleràncies:
- Gruix nominal E en mm   
     -12<E<=30:  10%
     -30<E<=80:  ±3 mm
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     -E>80:  ±5 mm
     - En el cas de cares amb esquerdes o sots naturals, els valors anteriors no són
aplicables i el fabricant declararà les toleràncies de gruix.
- Planor :  <=2% de la Llargària de la rajola i <=3 mm
      En el cas de cares exfoliades de forma natural el fabricant declararà les toleràncies.
- Llargària i amplària:   
+---------------------------------------------------------------+
¦ Llargària o amplària nominal en mm.     ¦   <600   ¦  >=600   ¦
¦-----------------------------------------¦----------¦----------¦
¦  Gruix d'arestes bisellades <= 50 mm    ¦   ±1mm   ¦  ±1,5mm  ¦
¦  Gruix d'arestes bisellades > 50mm      ¦   ±2mm   ¦  ±3 mm   ¦
+---------------------------------------------------------------+
- Localització d'ancoratges ( localització especifica, profunditat i diàmetre dels ancoratges
del passador):
     - Localització de l'eix mesurat al llarg de la Llargària o amplària de la rajola:  ±2 mm
     - Localització de l'eix mesurat al llarg del gruix:  ± 1 mm (mesurat des la cara
exposada)
     - Fondària del forat:  +3 / -1mm
     - Diàmetre del forat +1 / -0,5mm
     - Per a altres formes de fixació el fabricant declararà les toleràncies especifiques.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE:
Subministrament: Les peces han d'anar protegides durant el transport. Si es fan servir fleixos
metàl·lics a l'embalatge, aleshores aquests han de ser resistents a la corrosió.
Les superfícies polides s'han de protegir amb mitjans adequats
SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE EN RAJOLES PER A PAVIMENT EXTERIOR:
Emmagatzematge: En llocs adequats sense possibilitat de ser atacades per agents agressius i de
manera que no es trenquin ni s'escantonin.
SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE EN RAJOLES PER A PAVIMENTS, ESCALES, PLAQUETES O REVESTIMENTS
MURALS:
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

UNE-EN 1341:2002 Baldosas de piedra natural para uso como pavimento exterior. Requisitos y
métodos de ensayo.
UNE-EN 1341:2004 ERRATUM Baldosas de piedra natural para uso como pavimento exterior.
Requisitos y métodos de ensayo.
UNE-EN 12057:2005 Productos de piedra natural. Plaquetas. Requisitos.
UNE-EN 12058:2005 Productos de piedra natural. Baldosas para pavimentos y escaleras.
Requisitos.
UNE-EN 1469:2005 Piedra natural. Placas para revestimientos murales. Requisitos.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN RAJOLES PER A PAVIMENT EXTERIOR (UNE-EN
1341):
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:
 - Productes per a usos externs i acabat de calçades, destinats a la pavimentació de zones de
circulació de vianants i vehicles, a l'exterior:   
     - Sistema 4: Declaració de Prestacions
A l'embalatge o bé a l'albarà de lliurament, hi ha de constar la següent informació com a
mínim:
- El nom petrogràfic de la pedra (d'acord amb la norma UNE-EN 12407)
- El nom comercial de la pedra
- El nom i direcció del proveïdor
- El nom i la localització de la pedrera
- Referència a la norma UNE-EN 1341
- Identificació del producte segons la classificació de la norma UNE-EN 1341 i els valors
declarats pel fabricant:
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- Han de portar el marcatge 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 CE s'ha d'acompanyar de
la següent informació:
     - Nom o marca d'identificació i direcció declarada del fabricant
     - Les 2 últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge
     - Referència a la norma EN 1341
     - L'ús previst i la descripció de la llosa
En les rajoles destinades a àrees exteriors de circulació de vianants i vehicles, incloses les
zones delimitades per als transports públics, ha de constar a més:
     - La resistència a flexió
     - La resistència al lliscament (si procedeix)
     - La resistència al derrapatge (si procedeix)
     - La durabilitat
     - Tractament superficial químic (si procedeix)
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN RAJOLES PER A PAVIMENTS, ESCALES I
PLAQUETES (UNE-EN 12058, UNE-EN 12057):
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:
 - Productes per a acabat de paviments exteriors per a zones d'ús peatonal i vehicular,
 - Productes per a acabat de paviments interiors incloses les instal·lacions de transport
públic de Nivell o Classe: A1***, F. *** Productes o materials que no necessiten sotmetre's a
assaig de reacció al foc (per exemple productes o materials de la classe A1 conformement a la
Decisió 96/603/CE, i les seves modificacions),
 - Productes per a acabats exteriors o interiors en murs o voltes per altres usos,
 - Productes per a acabats exteriors o interiors en murs o voltes sotmesos a legislació sobre
reacció al foc de Nivell o Classe: A1***, F. *** Productes o materials que no necessiten
sotmetre's a assaig de reacció al foc (per exemple productes o materials de la classe A1
conformement a la Decisió 96/603/CE, i les seves modificacions):   
     - Sistema 4: Declaració de Prestacions
 - Productes per a acabats exteriors o interiors en murs o voltes sotmesos a legislació sobre
substàncies perilloses, i per a voltes suspeses interiors o exteriors sotmesos a requisits de
seguretat en ús (resistència a la flexió),
 - Productes per a acabat de paviments interiors incloses les instal·lacions de transport
públic de Nivell o Classe: (A1, A2, B, C)**, D, E. ** Productes o materials per als quals no
existeix una etapa clarament identificable en el procés de producció que suposi una millora en
la classificació de reacció al foc (per exemple l'addició de retardadors d'ignició o la
limitació de material orgànic),
 - Productes per a acabats exteriors o interiors en murs o voltes sotmesos a legislació sobre
reacció al foc de Nivell o Classe: (A1, A2, B, C)**, D, E. ** Productes o materials per als
quals no existeix una etapa clarament identificable en el procés de producció que suposi una
millora en la classificació de reacció al foc (per exemple l'addició de retardadors d'ignició
o la limitació de material orgànic):   
     - Sistema 3: Declaració de Prestacions
A l'embalatge i/o sobre la documentació comercial que acompanya el producte hi ha de constar
la següent informació com a mínim:
- Referència d'aquesta norma europea (UNE-EN 12058  i/o UNE-EN 12057)
- Nom i marca identificativa del productor o el importador si és el responsable de la posta en
el mercat.
- Dos últims dígits de l'any en el que el marcat es va fixar
- Classificació del producte (nom tradicional, família petrogràfica, etc d'acord amb UNE-EN
12440) i els usos finals
- Característiques:
     - Per a rajoles per a paviments i escales d'ús intern:
          - Reacció al foc
          - Resistència a la flexió
          - Resistència al lliscament
          - Tactilitat
          - Densitat aparent
     - Per a rajoles per a paviments i escales d'ús extern:
          - Resistència a la flexió
          - Resistència al lliscament
          - Tactilitat
          - Resistència a les gelades
          - Resistència al xoc tèrmic
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN RAJOLES PER A REVESTIMENTS MURALS
(UNE-EN 1469):
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:
 - Productes per a acabats exteriors o interiors en murs o voltes per altres usos,
 - Productes per a acabats exteriors o interiors en murs o voltes sotmesos a legislació sobre
reacció al foc de Nivell o Classe: A1***, F. *** Productes o materials que no necessiten
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sotmetre's a assaig de reacció al foc (per exemple productes o materials de la classe A1
conformement a la Decisió 96/603/CE, i les seves modificacions):   
     - Sistema 4: Declaració de Prestacions
 - Productes per a acabats exteriors o interiors en murs o voltes sotmesos a legislació sobre
substàncies perilloses, i per a voltes suspeses interiors o exteriors sotmesos a requisits de
seguretat en ús (resistència a la flexió),
 - Productes per a acabats exteriors o interiors en murs o voltes sotmesos a legislació sobre
reacció al foc de Nivell o Classe: (A1, A2, B, C)**, D, E. ** Productes o materials per als
quals no existeix una etapa clarament identificable en el procés de producció que suposi una
millora en la classificació de reacció al foc (per exemple l'addició de retardadors d'ignició
o la limitació de material orgànic):   
     - Sistema 3: Declaració de Prestacions
A l'embalatge i/o sobre la documentació comercial que acompanya el producte hi ha de constar
la següent informació com a mínim:
- Referència d'aquesta norma europea (UNE-EN 1469)
- Nom i marca identificativa del productor o el importador si és el responsable de la posta en
el mercat.
- Dos últims dígits de l'any en el que el marcat es va fixar
- Classificació del producte (nom tradicional, família petrogràfica, etc d'acord amb UNE-EN
12440) i els usos finals
- Característiques:
     - Plaques per a ús intern:
          - Reacció al foc
          - Resistència a la flexió
          - Resistència a l'ancoratge
          - Permeabilitat al vapor d'aigua
          - Densitat aparent
     - Plaques per a ús exterior:
          - Reacció al foc
          - Resistència a la flexió
          - Resistència a l'ancoratge
          - Resistència al glaç / desglaç
          - Permeabilitat al vapor d'aigua
          - Resistència al xoc tèrmic
          - Densitat aparent
OPERACIONS DE CONTROL:
Inspecció visual del material en cada subministrament.
El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són
coincidents amb l'establert en la DT. Aquest control ha de complir l'especificat en l'apartat
7.2 del CTE.
Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat
de garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona física) i els documents de
conformitat o autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al
marcatge CE quan sigui pertinent.
Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que el
fabricant disposi de marques de qualitat, ha d'aportar-ne la documentació corresponent
Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment
reconeguda a un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assaigs de
control de recepció de les característiques del material garantides per la marca; i la DF
sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut.
En qualsevol cas, la DF podrà sol·licitar assaigs de control de recepció si ho creu
convenient.
OPERACIONS DE CONTROL. REVESTIMENTS MURALS:
En el cas que es realitzi el control mitjançant assaigs, s'ha de fer les comprovacions
següents:
- Abans de començar l'obra, si varia el subministrament, i per cada 500 m2 de plaques que
arribin a l'obra  es demanaran al contractista els certificats del fabricant que garanteixin
el compliment del plec de condicions tècniques, incloent els resultats dels assaigs següents,
realitzats per un laboratori acreditat:
- Pes específic UNE-EN 12372
- Coeficient de saturació
- Absorció d'aigua UNE-EN 12372
- Coeficient de dilatació tèrmica
- Mòdul d'elasticitat
- Porositat aparent
- Duresa al ratllat (Mohs):
- Contingut d'ió sulfat   
- Resistència a la compressió (proveta cúbica de 7 cm d'aresta)
- Gelabilitat   
- Resistència a la flexió UNE-EN 12372
En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva
representativitat, es realitzaran aquests assaigs sobre el material rebut, a càrrec del
contractista.
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- Control de característiques geomètriques cada 500 m2 segons la norma UNE EN 13373
     - Dimensions
     - Balcaments
     - Gruix
     - Diferència de llargària entre les arestes
     - Angles
     - Rectitud d'arestes
     - Planor
OPERACIONS DE CONTROL. PAVIMENTS:
En el cas que es realitzi el control mitjançant assaigs, s'ha de fer les comprovacions
següents:
- Abans de començar l'obra, si varia el subministrament i cada 1600 m2 de superfície (unes
10000 peces), es demanaran al contractista els certificats del fabricant que garanteixin el
compliment del plec de condicions tècniques, incloent els resultats dels assaigs següents,
realitzats per un laboratori acreditat:
     - Pes específic (UNE-EN 1936)
     - Coeficient de saturació
     - Absorció d'aigua, en volum (UNE-EN 1339)
     - Coeficient de dilatació tèrmica
     - Mòdul d'elasticitat
     - Porositat aparent
     - Duresa al ratllat (Mohs)
     - Contingut d'ió sulfat
     - Resistència a la compressió (proveta cúbica de 7 cm d'aresta)
     - Gelabilitat
     - Resistència a la flexió
     - Comprovació de les característiques geomètriques sobre 10 peces en cada
subministrament:
          - Gruix
          - Angles
          - Planor
          - Rectitud d'arestes
En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva
representativitat, es realitzaran aquests assaigs sobre el material rebut, a càrrec del
contractista.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment
indicades en cada assaig.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT. REVESTIMENTS MURALS:
Si en els terminis establerts al començar l'obra no es fa l'entrega dels certificats de
qualitat del fabricant, s'ha de realitzar una sèrie completa d'assaigs a càrrec del
Contractista.
Els resultats dels assaigs sobre totes les peces de les mostres han de complir les condicions
especificades. En cas d'incompliment, s'ha de repetir l'assaig, a càrrec del contractista,
sobre el doble número de mostres del mateix lot, acceptant-se aquest, quan els resultats
obtinguts sobre totes les peces resultin satisfactoris.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT. PAVIMENTS:
No s'admetran materials que no es presentin en bon estat i acompanyats amb el corresponent
certificat de qualitat del fabricant on es garanteixin les condicions exigides.
Els resultats dels assaigs d'identificació compliran les condicions del plec. En cas
d'incompliment en una comprovació, es repetirà l'assaig sobre dues mostres més del mateix lot,
acceptant-ne el conjunt, quan aquests resultin satisfactoris.
En cas d'incompliment d'una comprovació geomètrica, es repetirà l'assaig que no compleixi les
especificacions sobre un total de 10 peces del mateix lot. Només s'acceptarà el lot, quan els
resultats obtinguts sobre les 10 peces resultin satisfactoris.

   
____________________________________________________________________________

   

   
B9 -  MATERIAL PER A PAVIMENTS

B9C -  MATERIALS PER A PAVIMENTS DE TERRATZO I PAVIMENTS DE RAJOLES DE GRANULAT CONGLOMERAT
AMB RESINA

B9C0- -  BEURADA PER A PAVIMENTS

Plec de condicions
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Materials complementaris per a l'execució de paviments de terratzo.
S'han considerat els materials següents:
- Beurada blanca
- Beurada de color
- Suports de morter o de PVC
- Peces de suport inferior o intermèdia, o superior, de morter o de PVC
BEURADA:
Ha d'estar formada per la mescla de ciment blanc, càrregues minerals i additius orgànics i
inorgànics, amb l'addició d'aigua en la proporció especificada.
Les beurades de color han de tenir pigments colorantes.
Els additius no han de contenir substàncies que puguin perjudicar les característiques de la
mescla un cop elaborada.
La beurada, un cop aplicada, ha de resistir els acabats superficials que pot rebre el
paviment.
Ha de ser resistent al rentat i al seu manteniment.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

BEURADA:
Subministrament: Envasada. A l'envàs ha de constar el nom del fabricant i el tipus de producte
contingut.
Emmagatzematge: En el seu envàs en llocs secs.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

   
____________________________________________________________________________

   

   
B9 -  MATERIAL PER A PAVIMENTS

B9E -  MATERIALS PER A PAVIMENTS DE PANOTS I MOSAICS HIDRÀULICS

B9E2- -  PANOT PER A VORERA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B9E2-0HOS.

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Peça prefabricada feta amb ciment, granulats i eventualment amb colorants, per a pavimentació.
S'han considerat les peces següents:
- Panot gris per a voreres
- Panot de color amb tacs per a pas de vianants
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
La peça ha de tenir un color i una textura uniformes a tota la superfície.
La cara vista no ha de tenir esquerdes, escantonaments ni altres defectes.
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Les cares horitzontals han de ser planes i paral·leles.
El cantells de la cara vista han de ser bisellats o arrodonits.
No han de ser visibles els granulats del morter en la capa vista.
La textura i el color no han de presentar diferències significatives respecte de qualsevol
mostra facilitada pel fabricant i aprovada pel comprador.
Les peces poden ser monocapa, amb un sols tipus de formigó, o bicapa, amb diferents tipus en
la seva estructura principal i en la seva capa superficial.
En el cas de peces bicapa, no ha d'existir separació entre les dues capes.
En les peces de color, pot estar acolorida la capa superficial o tota la peça.
La forma d'expressió de les mesures sempre ha de ser: Llargària x amplària x gruix.
Llargària:  <= 1 m
Relació entre la llargària total i el gruix:  > 4
Gruix de la capa vista:  >= 4 mm
Les característiques dimensionals, físiques i mecàniques han de complir les especificacions de
la norma UNE-EN 1339 i s'han de determinar segons aquesta norma.
Toleràncies:
- Desviació de la llargària respecte de la llargària nominal:
     - Classe 1 (marcat N):  ± 5 mm
     - Classe 2 (marcat P):
          - Dimensions nominals de la peça <= 600 mm:  ± 2 mm
          - Dimensions nominals de la peça > 600 mm:  ± 3 mm
     - Classe 3 (marcat R):  ± 2 mm
- Desviació de l'amplària respecte de l'amplària nominal:
     - Classe 1 (marcat N):  ± 5 mm
     - Classe 2 (marcat P):
          - Dimensions nominals de la peça <= 600 mm:  ± 2 mm
          - Dimensions nominals de la peça > 600 mm:  ± 3 mm
     - Classe 3 (marcat R):  ± 2 mm
- Desviació del gruix respecte del gruix nominal:
     - Classe 1 (marcat N):  ± 3 mm
     - Classe 2 (marcat P):
          - Dimensions nominals de la peça <= 600 mm:  ± 3 mm
          - Dimensions nominals de la peça > 600 mm:  ± 3 mm
     - Classe 3 (marcat R):  ± 2 mm
- Diferència entre dues mesures de llargària, amplària i gruix d'una mateixa peça:  <= 3 mm
- Diferència màxima entre la llargària de dues diagonals (peces amb diagonals superiors a 300
mm):
     - Classe 1 (marcat J):
          - Llargària <= 850 mm: 5 mm
          - Llargària > 850 mm: 8 mm
     - Classe 2 (marcat K):
          - Llargària <= 850 mm: 3 mm
          - Llargària > 850 mm: 6 mm
     - Classe 3 (marcat L):
          - Llargària <= 850 mm: 2 mm
          - Llargària > 850 mm: 4 mm
- Desviació màxima sobre la planor i curvatura de la cara vista plana (peces de dimensió
màxima superior a 300 mm):
     - Dispositiu de mesura de 300 mm de llargària:
          - Convexitat màxima:  1,5 mm
          - Concavitat màxima:  1 mm
     - Dispositiu de mesura de 400 mm de llargària:
          - Convexitat màxima:  2 mm
          - Concavitat màxima:  1,5 mm
     - Dispositiu de mesura de 500 mm de llargària:
          - Convexitat màxima:  2,5 mm
          - Concavitat màxima:  1,5 mm
     - Dispositiu de mesura de 800 mm de llargària:
          - Convexitat màxima:  4 mm
          - Concavitat màxima:  2,5 mm

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: Empaquetats sobre palets.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

UNE-EN 1339:2004 Baldosas de hormigón. Especificaciones y métodos de ensayo.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:
 - Productes per a usos interns incloent les premises de transport públic de Nivell o Classe:
A1*. * Productes o materials que no necessiten sotmetre's a assaig de reacció al foc (per
exemple productes o materials de la classe A1 conformement a la Decisió 96/603/CE, i les seves
modificacions),
 - Productes per a cobertes de Nivell o Classe: es considera que satisfan els requisits
enfront del foc extern **. ** Decisió de la Comissió 2000/553/CE, modificada,
 - Productes per a ús extern i acabat de carrers, cobrint àrees externes de circulació de
vianants i de vehicles:   
     - Sistema 4: Declaració de Prestacions
A l'albarà de lliurament, hi ha de constar la següent informació com a mínim:
- Identificació del fabricant o la fàbrica
- Data en que el producte és declarat apte per a l'ús en el cas de que es lliure amb
anterioritat a la mencionada data
- Identificació del producte segons la classificació de la norma UNE-EN 1339 i els valors
declarats pel fabricant:
     - Dimensions nominals
     - Resistència climàtica
     - Resistència a flexió
     - Resistència al desgast per abrasió
     - Resistència al lliscament/patinatge
     - Càrrega de trencament
     - Comportament davant el foc
- Referència a la norma UNE-EN 1339
- Identificació del producte
- Marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de
desembre i 1328/1995 de 28 de juliol. El símbol normalitzat CE s'ha d'acompanyar de la següent
informació:
     - Nom o marca identificativa del fabricant
     - Direcció registrada del fabricant
     - Les 2 últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge
     - Referència a la norma EN 1339
     - El tipus de producte i l'ús o usos previstos
     - Informació sobre les característiques/mandats a declarar
Per als productes destinats a àrees exteriors de circulació de vianants i vehicles, incloses
les zones delimitades per als transports públics, ha de constar a més:
     - Resistència al trencament
     - Resistència al patinat/lliscament
     - Durabilitat
Per als productes destinats a paviments d'ús interior:
     - Reacció al foc
     - Resistència a la ruptura
     - Resistència al patinat/lliscament
     - Durabilitat
     - Conductivitat tèrmica (si procedeix)
Els productes destinats a ús en cobertes:
     - Comportament davant del foc extern:es considera satisfactori
OPERACIONS DE CONTROL:
- En cada subministrament, es realitzaran els controls següents:
     - Inspecció visual del material, identificació de les marques corresponents (UNE-EN 1339)
i recepció del certificat de qualitat del fabricant.
     - Control dimensional sobre un 10 % de les peces rebudes (UNE-EN 1339)
- Per a cada subministrador diferent, es prendran 9 mostres (6 de 3 peces cadascuna i 3 de 6
peces) per tal de realitzar els següents assaigs (UNE-EN 1339)
     - Sobre 3 mostres de 3 peces:
          - Absorció d'aigua
          - Gelabilitat
          - Permeabilitat i absorció d'aigua per la cara vista
          - Resistència al xoc
     - Sobre 3 mostres de 6 peces cadascuna
          - Resistència a flexió
          - Estructura
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          - Resistència al desgast per abrasió (2 peces de cada mostra)
- Recepció del certificat de garantia de qualitat del fabricant. En cas de que el material
disposi de la Marca AENOR, o altre legalment reconeguda a un país de la CEE, es podrà
prescindir dels assaigs de control de recepció. La DF sol·licitarà en aquest cas, els
resultats dels assaigs corresponents al subministra rebut, segons control de producció
establert en la marca de qualitat de producte.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Les mostres es prendran a l'atzar segons les instruccions de la DF i els criteris de la norma
UNE-EN 1339.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No s'acceptaran les peces que no superin la inspecció visual, que no estiguin correctament
identificades o que no arribin acompanyades del certificat de qualitat del fabricant.
La totalitat de les peces sobre les que es realitza el control geomètric, han de complir les
especificacions del plec. En cas d'incompliment, s'incrementarà el control, en primer lloc,
fins al 20% de les peces rebudes, i si continuen observant-se irregularitats, fins al 100% del
subministrament.
En els assaigs de control del lot, el resultat de cada sèrie (valor mitjà dels resultats de
les peces de cada mostra) ha de complir les especificacions. Si una sèrie no compleix aquest
requisit, es podran realitzar contrassaigs sobre dues mostres més procedents del mateix lot,
acceptant-se el conjunt si ambdues resulten conformes a l'especificat.

   
____________________________________________________________________________

   

   
B9 -  MATERIAL PER A PAVIMENTS

B9G -  MATERIALS PER A PAVIMENTS DE FORMIGÓ

B9G3- -  POLS DE QUARS PER A PAVIMENTS DE FORMIGÓ

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B9G3-0HRU.

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Materials per a l'execució de paviments de formigó.
S'han considerat els materials següents:
- Pols de marbre
- Pols de quars de color
- Pols de quars de color gris
- Perfil buit de PVC per a paviments de formigó
POLS DE MARBRE:
Additius en pols per a l'acabat de paviments de formigó.
Ha de provenir de la mòlta de marbres blancs durs. No s'admet la seva barreja amb granulats
blancs d'altra naturalesa. Els grans han de ser de granulometria fina i com més contínua
millor.
Mida dels grans:  <= 0,32 mm
Contingut de pirites o d'altres sulfurs:  0
Contingut de matèria orgànica (UNE-EN 1744-1):  Nul
Contingut de matèries perjudicials:  <= 2%
Temperatura d'utilització (T):  5° C <= T <= 40° C
POLS DE QUARS:
Mescla seca d'agregats de quars, ciment pòrtland i productes químics catalitzadors de
l'enduriment i eventualment colorants, per a utilitzar en l'acabat de paviments de formigó.
El quars ha de ser de gran puresa. Els grans han de tenir forma arrodonida o polièdrica amb la
granulometria fina i com més contínua millor.
El ciment ha de complir amb els requisits establerts a l'UNE-EN 197-1 i els establerts a l'UNE
80305 quan s'utilitzi ciment blanc.
Els additius han de regular la hidratació del revestiment, plastificar i millorar el procés de
cura.
Mida del granulat:  0,7 - 2 mm
Quantitat de ciment per kg preparat:  0,2 - 0,25 kg
Duresa del granulat (escala de Mohs):  7
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Densitat:  1,5 g/cm3
PERFIL BUIT DE PVC:
Perfil buit de PVC extrusionat, per a col·locar prèviament al formigonament del paviment i
formar junts de retracció del formigó.
Ha de tenir una superfície llisa, un color i un disseny uniformes i no ha de tenir
irregularitats.
Ha de ser recte, de secció constant i no ha de presentar deformacions que no siguin les
típiques línies d'una correcta extrusió.
Densitat (UNE 53-020, mètode B):  1400 - 1500 kg/m3
Temperatura de reblaniment Vicat (UNE 53-118, 50 N, 50° C/h):  >= 80° C
Percentatge de cendres (UNE 53-090, mètode A, 950° C, 4 h):  <= 14%
Resistència a la tracció (UNE 53-141):  >= 40 N/mm2
Allargament a trencament (UNE 53-141):  >= 110%
Resistència a l'impacte a 23° C (UNE 53-141):  >= 1 kgm
Resistència a l'acetona (UNE 53-141):  Sense esquerdes ni desmoronament
Estabilitat dimensional (UNE 53-141):  <= 2%
Toleràncies:
- Gruix:  ± 0,5 mm
- Alçària:  ± 1 mm
- Pes:  ± 5%

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

POLS DE MARBRE:
Subministrament: En sacs, de manera que no s'alterin les seves condicions.
Emmagatzematge: En lloc sec, protegit de la intempèrie, sense contacte directe amb el terreny
i de manera que no s'alterin les seves característiques.
POLS DE QUARS:
En el sac hi han de figurar les dades següents:
- Nom del fabricant o marca comercial
- Pes net
- Data de preparació
- Distintiu de qualitat, si en té
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.
PERFIL BUIT DE PVC:
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

   
____________________________________________________________________________

   

   
B9 -  MATERIAL PER A PAVIMENTS

B9H -  MATERIALS PER A PAVIMENTS BITUMINOSOS

B9H1- -  MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA EN CALENT TIPUS AC

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B9H1-0HUH.

Plec de condicions
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Combinació d'un lligant hidrocarbonat, granulats (inclòs els pols mineral) amb ganulometria
continua i, eventualment, additius, de manera que totes les partícules del granulat quedin
recobertes per una pel·lícula homogènia de lligant, prèviament escalfats (excepte,
eventualment, el pols mineral d'aportació), la qual posada en obra es realitza a una
temperatura molt superior a la d'ambient.
S'han considerat els tipus següents:
- Mescla bituminosa continua: Mescla tipus formigó bituminós, amb granulometria continua i
eventualment additius.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
La mescla ha de tenir un aspecte homogeni, sense segregacions o escuma. No ha d'estar
carbonitzada o sobreescalfada.
Requisits dels materials constitutius:
- Lligant utilitzat pot ser dels tipus següents:
     - B: Betum de pavimentació segons UNE-EN 12591
     - PMB: Betum modificat amb polímers segons UNE-EN 14023
     - Betum de grau alt segons UNE-EN 13924
     - BC: Betum de pavimentació modificat amb cautxú
     - PMBC: Betum modificat amb polímers, amb addició de cautxú segons UNE-EN 14023
- Els granulats i el filler afegit utilitzats en la mescla han de complir les especificacions
de la UNE-EN 13043, en funció de l'ús previst
- La quantitat de filler afegit ha de ser l'especificada
- En mescles amb asfalt reciclat s'ha d'especificar la mescla origen de l'asfalt.
- La granulometria màxima dels granulats de l'asfalt reciclat no ha de ser més gran que la
granulometria màxima de la mescla. Les propietats dels granulats de l'asfalt reciclat han de
complir els requisits especificats per als granulats de la mescla.
- Cal declarar la naturalesa i propietats dels additius utilitzats
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades
segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:
- Característiques generals de la mescla:
     - Composició: La granulometria s'ha d'expressar en percentatge en massa del granulat
total. Els continguts de lligant i d'additius s'han d'expressar en percentatges en massa de la
mescla total. Els percentatges que passen pels tamisos, amb excepció del tamís de 0,063 mm,
s'han d'expressar amb una aproximació de l'1%, per al contingut de lligant, el percentatge que
passi pel tamís de 0,063 mm i qualsevol contingut d'additius, s'ha d'expressar amb una
aproximació del 0,1%
     - Granulometria: Els requisits per a la granulometria s'han d'expressar en forma dels
valors màxim i mínim per selecció dels percentatges que passen pels tamisos 1,4 D, D, 2 mm i
0,063 mm.
     - El material quan es descarregui del mesclador, ha de tenir un aspecte homogeni amb els
granulats totalment recoberts pel lligant i no han de tenir evidències d'aglomeracions dels
granulats fins
     - Reacció al foc: La classificació respecte a la reacció al foc (Euroclasses) s'ha de
determinar d'acord amb la norma UNE-EN 13501-1.
     - Resistència als combustibles, en aeroports (UNE-EN 13108-20):  El material ha d'estar
classificat en alguna de les categories següents: bona, moderada, pobre o sense requisit
MESCLES CONTINUES:
La designació del formigó asfàltic pot realitzar-se mitjançant dos sistemes:
- Procediment empíric: Especificació de la dosificació i requisits dels materials constitutius
- Procediment fonamental: Especificació de les característiques funcionals
El Codi de designació de la mescla s'ha de formular: AC D surf/base/bin lligant granulometria:
- AC: Formigó asfàltic
- D: Granulometria màxima del granulat
- surf/base/bin: ús previst, capa de rodadura/base/intermitja
- lligant: designació del lligant utilitzat
- granulometria: designació del tipus de granulometria al que correspon la mescla; densa (D),
semidensa (S) o grossa (G)
- MAM:si la mescla es de mòdul alt
Requisits dels materials constitutius:
- En les mescles amb especificació empírica, el grau del betum ha de complir amb els valors
especificats.
- En mescles amb especificació empírica per a capes de rodadura amb més del 10% en massa sobre
el total de la mescla, d'asfalt reciclat provinent de mescles de betum de pavimentació, el
lligant ha de complir amb l'especificat en l'apartat 4.2.2.2. de la UNE-EN 13108-1
- En mescles amb especificació empírica per a capes base o intermèdies amb més del 20% en
massa sobre el total de la mescla, d'asfalt reciclat provinent de mescles de betum de
pavimentació, el lligant ha de complir amb l'especificat en l'apartat 4.2.2.3. de la UNE-EN
13108-1
     - Els tamisos de mida D i de mides compreses entre D i 2 mm s'han de seleccionar dels
següents:
          - Sèrie bàsica més la sèrie 1 (UNE-EN 13043): 4 mm, 5,6 mm, 8 mm, 11,2 mm, 16 mm,
22,4 mm, 31,5 mm
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          - Sèrie bàsica més la sèrie 2 (UNE-EN 13043): 4 mm, 6,3 mm, 8 mm, 10 mm, 12,5 mm, 14
mm, 16 mm, 20 mm, 31,5 mm
     El percentatge que passa pels tamisos D, 2 mm i 0,063 mm de la corba granulomètrica
seleccionada, no ha d'excedir dels valors màxim i mínim especificats en la taula 1 o 2 de la
UNE-EN 13108-1
     - Contingut de forats (UNE-EN 13108-20): Ha d'estar entre els valors màxim i mínim
seleccionats de les categories del contingut de forats de les taules 3 i 4 de l'UNE-EN
13108-1.
     - Sensibilitat a l'aigua (UNE-EN 13108-20): El valor declarat pel fabricant ha de ser
igual o superior al corresponent a la categoria de coeficient de resistència a la tracció
indirecta ITSR, segons l'especificat a la taula 5 de l'UNE-EN 13108-1.
     - Resistència a l'abrasió amb pneumàtics clavetejats (UNE-EN 13108-20): El valor declarat
pel fabricant ha de ser igual o inferior al corresponent a la categoria del material, segons
l'especificat a la taula 6 de l'UNE-EN 13108-1.
     - Resistència a la deformació permanent (UNE-EN 13108-20):  El valor declarat pel
fabricant ha de ser igual o inferior al corresponent a la categoria del material, segons
l'especificat a les taules 7, 8 i 9 de l'UNE-EN 13108-1.
     - Resistència als fluids anti-gel, en aeroports (UNE-EN 13108-20):  El valor declarat pel
fabricant ha de ser igual o superior al corresponent a la classificació del material en alguna
de les categories especificades a la taula 10 de l'UNE-EN 13108-1.
     - Temperatura de la mescla (UNE-EN 12697-13):  En betum de grau de pavimentació la
temperatura màxima de la mescla declarada pel fabricant, ha de ser menor que el límit superior
especificat a la taula 11 de l'UNE-EN 13108-1. El fabricant ha de declarar la temperatura
mínima en el moment de distribució de la mescla. En betums modificats, de grau alt de duresa o
additius, es pot aplicar temperatures diferents. En aquest cas aquestes temperatures han
d'estar declarades pel fabricant.
- Característiques de la mescla amb especificació empírica:
     - Contingut d'asfalt reciclat procedent de mescles de betum modificat o amb additiu
modificador i/o en mescles amb betum modificat o modificador:
          - Capes de rodadura:  <= 10% en massa
          - Capes de regularització, intermèdies o base:  <= 20% en massa
     - Granulometria:  S'ha de complir l'especificat en l'article 5.3.1.2 de la UNE-EN 13108-1
     - Contingut de lligant:  El valor declarat pel fabricant ha de ser com a mínim el
corresponent a la categoria del producte segons l'especificat a la taula 13 de la UNE-EN
13108-1
     - Additius:  El fabricant ha d'especificar el tipus i la quantitat de cada additiu
constitutiu
     - Valors Marshall, en aeroports (UNE-EN 13108-20):  Els valors declarats pel fabricant
han de complir l'especificat a l'article 5.3.2 de l'UNE-EN 13108-1, en funció de la categoria
del material.
     - Percentatge de forats reblerts de betum (UNE-EN 13108-20):  El valor declarat pel
fabricant ha de complir els límits corresponents a la classificació del material en alguna de
les categories especificades a les taules 18 i 19 de l'UNE-EN 13108-1.
- Percentatge de forats en el granulat mineral (UNE-EN 13108-20):  El valor declarat pel
fabricant ha de ser igual o superior al corresponent a la classificació del material en alguna
de les categories especificades a la taula 20 de l'UNE-EN 13108-1.
- Contingut mínim de forats desprès de 10 revolucions (UNE-EN 13108-20):  El valor declarat
pel fabricant ha de complir els límits corresponents a la classificació del material en alguna
de les categories especificades a la taula 21 de l'UNE-EN 13108-1.
- Característiques de la mescla amb especificació fonamental:
     - Contingut de lligant:  >=3%
     - Rigidesa (UNE-EN 13108-20):  Els valors declarats pel fabricant han de complir els
valors màxim i mínim corresponents a la classificació del material en alguna de les categories
especificades a les taules 22 i 23 de l'UNE-EN 13108-1.
     - Resistència a la deformació permanent. Assaig de compressió triaxial (UNE-EN 13108-20):
 Els valors declarats pel fabricant han de complir els valors màxims corresponents a la
classificació del material en alguna de les categories especificades a la taula 24 de l'UNE-EN
13108-1.
     - Resistència a la fatiga (UNE-EN 13108-20):  El valor declarat pel fabricant ha de
complir el límit corresponent a la classificació del material en alguna de les categories
especificades a la taula 25 de l'UNE-EN 13108-1.
MESCLES BITUMINOSES DE MÒDUL ALT:
El contingut de materials procedents de fresat de mescles bituminoses en calent, no pot
superar el 10% de la massa total de la mescla.
Mòdul dinàmic a 20ºC (UNE-EN 12697-26):  >= 11.000 MPa
Resistència a la fatiga (30Hz a 20ºC segons annex D UNE-EN 12697-24): >= 100 micres/m (valor
de la deformació per a 1 milió de cicles)
CARACTERÍSTIQUES DE LES MESCLES CONTÍNUES PER A ÚS EN CARRETERES:
S'han considerat les mescles per a ferms de carreteres contemplades en l'article 542 del PG 3:
- Mescla bituminosa: Formigó asfàltic per a ús en ferms com a capa de rodadura, intermèdia,
regularització o base
- Mescla bituminosa de mòdul alt: Formigó asfàltic per a ús en ferms com a capa intermèdia o
base
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El tipus i composició de la mescla ha de complir amb les especificacions de la norma UNE-EN
13108-1 complementades amb les indicacions dels epígrafs 542.3 i 542.5 del PG 3 vigent.
El lligant ha de complir les especificacions del article 542.2.2 del PG 3; el tipus de lligant
hidrocarbonat  segons la funció de la capa, ha d'estar entre els definits a les taules 542.1a
o 542.1b del PG 3 segons correspongui.
Els granulats han de complir les indicacions del epígraf 542.2.3 del PG 3 vigent.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: La mescla s'ha de transportar amb camions de caixa llisa i estanca, neta i
tractada per a evitar l'adherència de la mescla.
La forma i alçària de la caixa ha de ser de manera que, en l'abocament en l'estenedora, el
camió només la toqui mitjançant els rodets previstos per a aquest fi.
Durant el transport s'ha de protegir la mescla amb lones o altres cobertures, per tal d'evitar
el refredament.
La mescla s'ha d'aplicar immediatament.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
Aquest criteri inclou l'abonament del lligant hidrocarbonat i del pols mineral d'aportació
utilitzats en la confecció de la mescla bituminosa.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

MESCLES CONTINUES:
UNE-EN 13108-1:2008 Mezclas bituminosas. Especificaciones de materiales. Parte 1: Hormigón
bituminoso.
MESCLES PER A ÚS EN CARRETERES:
Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas
Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).
Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del
Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, relativos a
materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de
contención de vehículos (PG-3).

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
A l'albarà d'entrega o en la documentació que acompanya al producte, ha de constar com a
mínim, la informació següent:
- Identificació del fabricant i de la planta de mescla
- Codi d'identificació de la mescla
- Com s'ha d'obtenir la totalitat dels detalls per tal de demostrar la conformitat amb
l'UNE-EN
- Detalls de tots els additius
- Mescles continues
     - Designació de la mescla segons l'apartat 7 de la UNE-EN 13108-1
     - Detalls de la conformitat amb els apartats 5.2.8 i 5.2.9 de la UNE-EN 13108-1 en
mescles per a ús en aeroports
- 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:
     - Número d'identificació de l'organisme de certificació
     - Nom o marca d'identificació i direcció registrada del fabricant
     - Les dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge
     - El numero del certificat de conformitat CE o del certificat de control de producció en
fàbrica
     - Referència a la norma europea EN
     - Descripció del producte: nom genèric, material i ús previst
     - Informació de les característiques essencials segons annex ZA de l'UNE-EN
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:
 - Productes per a carreteres i altres vies de trànsit:   
     - Sistema 2+: Declaració de Prestacions
 - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Nivell o Classe:
A***, D, E, F o CWFT****,
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 - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Nivell o Classe:
A***, D, E, F o CWFT****. **** CWFT Classificació sense més assajos (basat en una Decisió de
la Comissió publicada):   
     - Sistema 4: Declaració de Prestacions
 - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Nivell o Classe:
(A, B, C)**. ** Materials el comportament dels quals enfront del foc no té perquè canviar
durant el procés de producció:   
     - Sistema 3: Declaració de Prestacions
 - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Nivell o Classe:
(A, B, C)*. * Materials el comportament dels quals enfront del foc pot ser que canviï durant
el procés de producció (en general, aquells de composició química, per exemple, retardants del
foc, o aquells en els quals un canvi en la seva composició pot dur a canvis en la seva reacció
enfront del foc):   
     - Sistema 1: Declaració de Prestacions
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN MESCLES BITUMINOSES PER A ÚS EN
CARRETERES:
El fabricant ha de lliurar per a la seva aprovació la documentació relativa a la fórmula de
treball indicada al epígraf 542.5.1 del PG 3 vigent.
OPERACIONS DE CONTROL EN MESCLES BITUMINOSES PER A ÚS EN CARRETERES:
Inspecció visual de les condicions de subministrament i recepció de la documentació del
fabricant.
Cal fer una verificació documental de que els valors declarats en els documents que acompanyen
el marcatge CE compleixen amb les especificacions definides en aquest plec.
- MESCLES CONTINUES:
- La DF pot disposar de les comprovacions o assaigs addicionals que consideri oportuns, en
aquest cas s'han de realitzar segons l'especificat en l'apartat 542.9 del PG 3.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN MESCLES BITUMINOSES PER A ÚS EN CARRETERES:
Els criteris de presa de mostres, per als assajos de materials i els de la mescla son els
indicats als articles 542.9 i 543.9 del PG 3, segons correspongui.
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No s'han d'utilitzar en les obres mescles sense la documentació exigida.
S'han de rebutjar les mescles que els valors declarats pel fabricant incompleixin amb les
especificacions del plec de condicions.

   
____________________________________________________________________________

   

   
BB -  MATERIALS PER A PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ

BBC -  ABALISAMENT

BBC5- -  CAPTALLUMS (D)

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BBC5-H62Q.

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Elements de diferent forma, color i mida, instal·lats amb caràcter permanent sobre la calçada
o fora de la plataforma, per tal de reforçar la capacitat de guia òptica que proporcionen els
elements de senyalització tradicional.
S'han considerat els tipus següents:
- Panell direccional per a abalisament de corbes
- Fita d'aresta
- Fita de vèrtex
- Balisa cilíndrica
- Captallums verticals
- Captallums per a senyalització horitzontal
- Fita quilomètrica o hectomètrica
- Fita miriamètrica:
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
L'element ha de ser resistent i estable enfront de la intempèrie i a les radiacions
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ultraviolades.
Ha de tenir un color uniforme a tota la superfície.
No ha de tenir rebaves, fissures, grans ni d'altres defectes superficials.
Tots els elements que constitueixen l'element han de ser compatibles entre sí.
Han de ser capaços de reflectir la major part de la llum incident, en la mateixa direcció però
en sentit contrari.
FITA D'ARESTA, FITA DE VÈRTEX, BALISA CILÍNDRICA I CAPTALLUMS VERTICAL:
El substrat (zona no retrorreflectant) complirà les característiques de visibilitat
(coordenades cromàtiques i factor de luminància) indicades a l'epígraf 6.3.1 de la norma
UNE-EN 12899-3.
Les característiques físiques i resistents del substrat seran les especificades a l'epígraf
6.4.1 de la norma UNE-EN 12899-3.
Els dispositius retrorreflectants han de complir les característiques sobre coordenades
cromàtiques (visibilitat diürna i visibilitat nocturna), factor de luminància, coeficient de
retrorreflexió i característiques de visibilitat indicades a l'epígraf 6.3.2 de la norma
UNE-EN 12899-3.
Les característiques físiques i resistents dels dispositius retrorreflectants seran les
especificades a l'epígraf 6.4.2 de la norma UNE-EN 12899-3.
Les característiques essencials establertes a la norma UNE-EN 12899-3 (taula ZA.3) compliran
amb els valors declarats pel fabricant, assajats segons la norma corresponent, dins del límit
de tolerància indicat en el seu cas.
CAPTALLUMS VERTICAL:
Format per un cos i un dispositiu retrorreflectant.
El cos del captallums vertical podrà estar fabricat amb qualsevol material i ha de complir els
requisits de la norma UNE 135366.
Segons la norma UNE-EN 12899-3, es classifiquen en tipus D4.
Els dispositius retrorreflectants utilitzats seran qualsevol dels indicats a la norma UNE-EN
12899-3, tot i que es recomana utilitzar dispositius de tipus R1 classe RA2 com a mínim.
Les seves dimensions seran tals que permetin la seva adequada instal·lació.
El pes del captallums, sense considerar elements d'ancoratge que no formen part del cos, no
serà superior a 0,5 kg.
Ha de ser capaç de reflectir la major part del llum incident.
No presentarà bonys, punts d'oxidació, ratllades a la làmina reflectant ni desperfectes en la
seva superfície.
CAPTALLUMS PER A SENYALITZACIÓ HORITZONTAL:
Els captallums es classifiquen segons el seu ús en:
- Permanents (color blanc a la part no retrorreflectant)
- Temporals (color groc a la part no retrorreflectant)
En funció de la zona retrorreflectant, en:
- Unidireccionals
- Bidireccionals
En funció del tipus de retrorreflector, es classifiquen en:
- Tipus 1: retrorreflector de vidre
- Tipus 2: retrorreflector de plàstic
- Tipus 3: retrorreflector de plàstic amb una superfície resistent a l'abrasió
En funció del seu disseny, en:
- Tipus A: captallums no deformable
- Tipus B: captallums deformable
Les dimensions del captallums han d'estar compreses en alguna de les següents classes
definides a la UNE-EN 1463-1:
- Alçada que sobresurt sobre la superfície de la carretera:
     - Classe H1: <= 18mm
     - Classe H2: > 18 i <= 20 mm
     - Classe H3: > 20 i <= 25 mm
- Dimensió màxima en planta, en el sentit de la marxa (llargària x amplària):
     - Classe HD1: 250 x 190 mm   
     - Classe HD2: 320 x 230 mm   
Visibilitat nocturna, ha de complir segons UNE-EN 1463-1:
- Classe PRP 1: requisits fotomètrics
- Classe NCR 1: requisits colorimètrics
El contorn del cos de l'element, no ha de tenir vores afilades que puguin comprometre la
seguretat de la circulació vial.
Si està format per dos o més parts, cadascuna d'aquestes es podrà desmuntar (en cas de
necessitat de substitució) únicament amb l'eina recomanada pel fabricant.
Les característiques essencials establertes a la norma UNE-EN 1463-1 (taula ZA.1) compliran
amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la norma corresponent, dins del límit
de tolerància indicat, en el seu cas.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.
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3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

NORMATIVA GENERAL:
Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas
Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).
Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del
Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, relativos a
materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de
contención de vehículos (PG-3).
CAPTALLUMS VERTICAL:
UNE-EN 12899-3:2010 Señales verticales fijas de circulación. Parte 3: Delineadores y
dispositivos retrorreflectantes.
* UNE 135366:2011 Señalización vertical. Captafaros verticales. Características y métodos de
ensayo.
CAPTALLUMS PER A SENYALITZACIÓ HORITZONTAL:
UNE-EN 1463-1:2010 Materiales para señalización vial horizontal. Captafaros
retrorreflectantes. Parte 1: Características iniciales de comportamiento.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
Les fites d'aresta, fites de vèrtex, balises cilíndriques i captallums verticals han de
disposar del marcatge CE, segons l'Annex ZA de la norma UNE-EN 12899-3.
Els captallums per a senyalització horitzontal han de disposar del marcatge CE, segons l'Annex
ZA de la norma UNE-EN 1463-1.
El subministrador ha de posar a disposició de la DF si aquesta ho sol licita, la següent
documentació, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat
aplicable:
- Fites d'aresta, fites de vèrtex, balises cilíndriques i captallums verticals:
     - Informació, guia, avís i canalització d'usuaris de carreteres:
          - Sistema 1+: Declaració de prestacions
- Captallums per a senyalització horitzontal:
     - Zones aptes per a la circulació:
          - Sistema 1+: Declaració de prestacions
Sobre l'element d'abalisament o a l'albarà de lliurament han de constar les següents dades:
- Marcatge CE de conformitat amb el que disposa la Directiva 93/68/CEE. El símbol normalitzat
del Marcatge CE s'ha d'acompanyar de la següent informació:
     - Número d'identificació del organisme de certificació
     - Nom, marca comercial i adreça registrada del fabricant
     - Els dos últims dígits de l'any en què es va fixar el marcatge CE
     - Número de certificat de conformitat CE o del certificat de control de producció a
fàbrica si procedeix
     - Referència a la norma EN 12899-1, EN 12899-3 o EN 1463-1, en el seu cas
     - Descripció del producte: nom genèric, material, dimensions,...i ús previst
     - Identificació de les característiques del producte, en el cas dels captallums per a
senyalització horitzontal (tipus de captallums, tipus de retrorreflector,
retrorreflectància,...)
     - Informació de les característiques essencials de la taula ZA.1 de la norma UNE-EN
12899-1, UNE 12899-3 o UNE 1463-1, segons el cas
OPERACIONS DE CONTROL:
El control de recepció del material verificarà que les característiques dels materials són
coincidents amb l'establert a la DT.
Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat
de garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona física) i els documents de
conformitat o autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al
marcatge CE quan sigui pertinent.
Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment
reconeguda a un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assaigs de
control de recepció de les característiques del material garantides per la marca; i la DF
sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut.
En qualsevol cas, la DF podrà sol·licitar assaigs de control de recepció si ho creu
convenient.
Abans de la instal·lació dels elements d'abalisament, la DO podrà comprovar la seva qualitat
mitjançant la realització dels següents assaigs de comprovació:
- Fites d'aresta, fites de vèrtex, balises cilíndriques i captallums verticals: assaigs de
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característiques visuals, segons apartat 6.3 de la norma UNE-EN 12899-3.   
- Captallums per a senyalització horitzontal: assaigs de característiques fotomètriques i
colorimètriques, segons apartat 5.3 de la norma UNE-EN 1463-1.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'han de seguir els següents criteris:
- Fites d'aresta, fites de vèrtex, balises cilíndriques i captallums verticals: els que
estableix l'apartat 703.7.2.2 de l'article 703 del PG3.
- Captallums per a senyalització horitzontal: els indicats a l'apartat 702.6.2.3 de l'article
702 del PG3.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Si efectuats els assaigs corresponents sobre la mostra representativa, no es compleixen els
requisits exigits, es rebutjaran tots els materials d'un mateix tipus apilats.
Els aplecs rebutjats podran presentar-se a una nova inspecció, sempre que el subministrador
acrediti que s'han eliminat totes les partides defectuoses o s'han corregit els seus defectes.

   
____________________________________________________________________________

   

   
BD -  MATERIALS PER A EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA

BDD -  MATERIALS PER A POUS DE REGISTRE

BDD1- -  BASTIMENT I TAPA DE FOSA DÚCTIL PER A REGISTRE

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS 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.
- Classe C 250: Vorals i cunetes de carrers, que mesurada a partir de la vorada de la vorera
s'extèn en un màxim de 0,5 m sobre la calçada i 0,2 m sobre la vorera
- Classe D 400: Calçades de carreteres (inclòs carrers de vianants), vorals estabilitzats i
zones d'aparcament per a tot tipus de vehícles.
- Classe E 600: Zones per les que circul·len vehicles de gran tonelatje (paviments
d'aeroports, molls, etc.).
- Classe F 900: Zones sotmeses a càrregues particularment elevades (paviments d'aeroports)
Tots els elements que formen el dispositiu han d'estar protegits contra la corrossió.
El dispositiu ha d'estar lliure de defectes que puguin perjudicar el seu bon estat per tal de
ser utilitzat.
Les tapes o reixes metàl·liques, han de tenir la superfície superior antilliscant.
Quan estiguin combinat un metall amb el formigó, o qualsevol altre material, ambdós han de
tenir una adherència satisfactoria.
Els dispositius han de ser compatibles amb els seus assentaments. El conjunt no ha de produir
soroll al trepitjar-lo.
Les tapes o reixes han d'estar asegurades en la seva posició contra el desplaçament degut al
trànsit amb una fondària d'encastament suficient o amb un dispositiu de tancament.
La tapa o reixa ha de quedar asegurada dins del bastiment per algún dels següents
procediments:
- Amb un dispositiu de tanca
- Amb suficient massa superficial
- Amb una característica específica en el diseny
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El disseny d'aquests procediments ha de permetre que la tapa o reixa es pugui obrir amb una
eina d'us normal.
El disseny del conjunt ha de garantir la posició correcta de la tapa o reixa en relació amb el
bastiment.
S'han de preveure dispositius que permetin garantir un desbloquejament de la tapa o reixa i la
seva obertura.
La tapa o reixa ha de recolzar-se en el bastiment en tot el seu perímetre. La pressió del
recolzament corresponent a la càrrega d'assaig no ha de superar els 7,5 N/mm2. El recolzament
ha de contribuir a l'estabilitat de la reixa o tapa en condicions d'us.
L'alçària del bastiment dels dispositus de tancament de les classes D 400, E 600 i F 900, ha
de ser com a mínim de 100 mm.
La superfície superior de les reixes, tapes i bastiment ha de ser plana, només les reixes de
la classe D 400 poden tenir una superfície cóncava.
El pas lliure dels dispositius de tancament utilitzats com a pas d'home, s'han d'ajustar a les
normes de seguretat en funció del lloc a on s'instal·lin. En general han de tenir un diàmetre
mínim de 600 mm.
La franquicia total entre els diferents elements dels dispositius de cobriment i tancament,
han de complir les especificacions següents:
- Un o dos elements:
     - Pas lliure <= 400 mm: =< 7 mm
     - Pas lliure > 400 mm: =< 9 mm
- Tres o més elements:
     - Franquícia del conjunt: <= 15 mm
     - Franquícia de cada element individual: <= 5 mm
Fondària d'encastament (classes D 400 a F 900):  >= 50 mm
Toleràncies:
- Planor: ± 1% del pas lliure; <= 6 mm
- Dimensions:  ± 1 mm
- Guerxament:  ± 2 mm
Si el dispositiu de tancament te forats de ventilació, aquests han de complir les condicions
següents:
Superfície de ventilació:
- Pas lliure <= 600 mm: >= 5% de la superfície d'un cercle, amb un diàmetre igual a la pas
lliure
- Pas lliure > 600 mm:  >= 140 cm2
Dimensions dels forats de ventilació:
- Ranures:
     - Llargària:  <= 170 mm
     - Amplària:
          - Classes A 15 a B 125:  18-25 mm
          - Classes C 250 a F 900:  18-32 mm
- Forats:
     - Diàmetre:
          - Classes A 15 a B 125:  18-38 mm
          - Classes C 250 a F 900:  30-38 mm
BASTIMENT AMB REIXA O TAPA PRACTICABLE:
El conjunt ha d'obrir i tancar correctament.
Un cop tancada, la tapa o reixa ha de quedar enrasada amb el bastiment.
L'angle respecte a la horitzontal, de la reixa oberta, ha de ser com a mínim de 100º.
ELEMENTS AMB RECOBRIMENT DE PINTURA BITUMINOSA:
El recobriment de pintura bituminosa, ha de formar una capa contínua que ha de cobrir a
l'element completament.
Ha de tenir un color, una lluentor i una textura uniformes.
La pintura ha d'estar ben adherida al suport, no ha de tenir bullofes, escrostonament, ni
altres defectes superficials.
DISPOSITIUS DE FORMIGÓ ARMAT:
En els dispositius de tancament de les classes A 15 a D 400 de formigó armat, les arestes i
superfícies de contacte entre el bastiment i la tapa, han d'estar protegides amb una xapa de
fosa o d'acer galvanitzat en calent.
- A 15:  >= 2 mm
- B 125:  >= 3 mm
- C 250:  >= 5 mm
- D 400:  >= 6 mm
- E 600 i F 900:  A determinar en funció de cada disseny
Gruix mínim de fosa o d'acer:
Resistència característica a la compressió del formigó després de 28 dies:
- Classe B 15 a F 900:   >= 40 N/mm2
- Classe A 15:  >= 25 N/mm2
Gruix del recobriment de formigó de l'armadura d'acer:  >= 20 mm
ELEMENTS DE FOSA:
La fosa ha de ser gris, de grafit laminar (fosa gris normal, conforme a la norma UNE-EN 1561)
o de grafit esferoïdal (fosa nodular o dúctil, conforme a la norma UNE-EN 1563).
Les peces han de ser netes, lliures de sorra solta, d'òxid o de qualsevol altre tipus de
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residu.
No ha de tenir defectes superficials (esquerdes, rebaves, bufaments, inclusions de sorra,
gotes fredes, etc.).

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 CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat 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 de tipo, marcado, control de
calidad.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
La tapa o reixa i el bastiment han de tenir marcades de forma indeleble les indicacions
següents:
- El codi de la norma UNE EN 124
- La classe segons la norma UNE EN 124
- El nom o sigles de fabricant i el lloc de fabricació
- Referència, marca o certificació si en tè
OPERACIONS DE CONTROL EN BASTIMENTS, TAPES I REIXES DE FOSA:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Recepció del certificat de qualitat del fabricant, d'acord a les condicions del plec.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Les operacions de control s'han de realitzar segons les indicacions de la DF.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No s'acceptarà l'ús de materials que no arribin acompanyats del corresponent certificat de
qualitat del fabricant.
En cas de disconformitat d'un control geomètric o de pes, es rebutjarà la peça assajada i
s'incrementarà el control, en primer lloc, fins al 20% de les peces, i en cas de seguir
observant deficiències, fins al 100% del subministrament.

   
____________________________________________________________________________

   

   
BD -  MATERIALS PER A EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA

BDG -  MATERIALS PER A CANALITZACIONS

BDGZ -  MATERIALS AUXILIARS PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BDGZB610.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Materials auxiliars per a canalitzacions de servei, com ara el fil guia, els connectors, els
separadors, els obturadors, la banda o malla de senyalització o les plaques de protección.   
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CARACTERÍSTIQUES GENERALS:   
El material, la seva qualitat i les característiques físiques, mecàniques i dimensionals, han
de ser compatibles amb les del tub, i no han de fer disminuir les d'aquest en cap de les seves
aplicacions.   

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

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

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat composada pel conjunt de peces necessàries per a muntar 1 m de tub.   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

UNE 133100-1:2002 Infraestructuras para redes de telecomunicaciones. Parte 1: Canalizaciones
subterráneas.   
Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento sobre
condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus
instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
BD -  MATERIALS PER A EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA

BDK -  MATERIALS PER A PERICONS DE CANALITZACIONS

BDK2- -  PERICÓ PREFABRICAT DE FORMIGÓ

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Pericons prefabricats de formigó armat vibrat, no pretesat per al registre de canalitzacions
de servei.
CONDICIONS GENERALS:
La forma i dimensions dels pericons han de ser els indicats a la seva descripció, o els
definits per a cada tipus homologat per la companyia de telecomunicacions.
Ha de portar dos ancoratges situats en dues superfícies oposades, per tal de facilitar la
manipulació de l'element, aquests ancoratges han de resistir els esforços deguts al pes i
manipulació del pericó.
Han d'incorporar dos suports per a la fixació de politges per a l'estesa de cables, situats en
les parets transversals. Han d'estar centrats i a sota de les obertures d'entrada de
conductes.
Han d'incorporar els suports necessaris per a la instal·lació i fixació dels conductes en el
interior del pericó.
Quan a la seva descripció s'indiqui, han d'incorporar la tapa i el bastiment. En aquest cas el
pericó ha de portar el bastiment metàl·lic incorporat com a remat de la part superior.
Les tapes o reixes han d'estar asegurades en la seva posició contra el desplaçament degut al
trànsit amb una fondària d'encastament suficient o amb un dispositiu de tancament.
La tapa o reixa ha de quedar asegurada dins del bastiment per algún dels següents
procediments:
- Amb un dispositiu de tanca
- Amb suficient massa superficial
- Amb una característica específica en el diseny
El disseny d'aquests procediments ha de permetre que la tapa o reixa es pugui obrir amb una
eina d'us normal.
Les tapes o reixes metàl·liques, han de tenir la superfície superior antilliscant.
El disseny del conjunt ha de garantir la posició correcta de la tapa o reixa en relació amb el
bastiment.
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S'han de preveure dispositius que permetin garantir un desbloquejament de la tapa o reixa i la
seva obertura.
En els dispositius de tancament de les classes A 15 a D 400 de formigó armat, les arestes i
superfícies de contacte entre el bastiment i la tapa, han d'estar protegides amb una xapa de
fosa o d'acer galvanitzat en calent.
Gruix mínim de fosa o d'acer:
- A 15:  >= 2 mm
- B 125:  >= 3 mm
- C 250:  >= 5 mm
- D 400:  >= 6 mm
- E 600 i F 900:  A determinar en funció de cada disseny
Resistència característica a la compressió del formigó després de 28 dies:
- Classe B 15 a F 900:   >= 40 N/mm2
- Classe A 15:  >= 25 N/mm2
Gruix del recobriment de formigó de l'armadura d'acer:  >= 20 mm
PERICONS TIPUS DF:
En el centre de la solera hi ha d'haver una bonera de 20x20 de costat i 10 cm de fondària. En
la vora superior de la bonera hi ha d'haver un bastiment format per angulars de 40x4 cm,
ancorat per gafes o patilles en el formigó de la solera. Sobre el bastiment s'hi ha de
recolzar la reixeta de la bonera.
La solera ha de tenir un pendent de l'1% cap a la bonera.
Les utilitats d'aquest pericó poden ser:
     - Donar pas (amb empalmament en el seu cas) a cables que segueixin en la mateixa direcció
o que canviïn de direcció en el pericó. En aquest últim cas el nombre de parells de cables no
ha de ser superior a 400 per calibres 0,405, 300 per calibre 0,51, 150 per calibre 0,64 i 100
per calibre 0,9, si l'empalmament es múltiple, tampoc ha de superar aquests límits la suma
dels parells dels cables en el costat ramificat de l'empalmament.
     - Donar accés a un pedestal d'armaris d'interconnexió
     - Donar pas, amb canvi de direcció, en el seu cas, a escomeses o grups d'escomeses

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: Amb les precaucions necessàries per que no s'alterin les seves
característiques.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, en posició plana sobre superfícies
planes.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

UNE-EN 124:1995 Dispositivos de cubrimiento y de cierre para zonas de circulación utilizadas
por peatones y vehículos. Principios de construcción, ensayos de tipo, marcado, control de
calidad.

   
____________________________________________________________________________

   

   
BG -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES

BG2 -  TUBS, CANALS, SAFATES I COLUMNES PER A MECANISMES

BG2Q- -  TUB FLEXIBLE PER A PROTECCIÓ DE CONDUCTORS ELÈCTRICS DE MATERIAL PLÀSTIC

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BG2Q-1KTE.

Plec de condicions
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Tub flexible no metàl·lic de fins a 250 mm de diàmetre nominal.
Es consideraran els següents tipus de tubs:
- Tubs de PVC corrugats
- Tubs de PVC folrats, de dues capes, semillisa l'exterior i corrugada la interior
- Tubs de material lliure d'halògens
- Tubs de polipropilè
- Tubs de polietilè de dues capes, corrugada l'exterior i llisa la interior
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Han d'estar dissenyats i construïts de manera que les seves característiques en ús normal
siguin segures i sense perill per a l'usuari i el seu entorn.
L'interior dels tubs ha d'estar exempt de rebaves i altres defectes que pugin fer malbé els
conductors o ferir a instal·ladors o usuaris.
El diàmetre nominal ha de ser el de l'exterior del tub i s'ha d'expressar en milímetres.
El diàmetre interior mínim l'ha de declarar el fabricant.
Les dimensions han de cumplir la norma EN-60423.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: En rotlles.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes i contra la pluja.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

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.
UNE-EN 50086-1:1995 Sistemas de tubos para la conducción de cables. Parte 1: Requisitos
generales.
UNE-EN 60423:1996 Tubos de protección de conductores. Diámetros exteriores de los tubos para
instalaciones eléctricas y roscas para tubos y accesorios.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
Han d'estar marcats amb:
- Nom del fabricant
- Marca d'identificació dels productes
- El marcatge ha de ser llegible
- Han d'incloure les instruccions de muntatge corresponents
OPERACIONS DE CONTROL EN CANALITZACIONS I ACCESORIS:
Les tasques de control de qualitat de Canalitzacions i Accessoris, són les següents:
- Sol·licitar del fabricant els certificats dels materials emprats i verificar l'adequació als
requisits del projecte.
- Control de la documentació tècnica subministrada
- Control d'identificació dels materials i lloc d'emplaçament (alçada, distàncies, capacitat)
- Realització i emissió d'informes amb resultats dels assaigs   
- Assaigs:
     - Propagació de la flama segons norma R.E.B.T / UNE-EN 50085-1 / UNE-EN 50086-1
     - Instal·lació i posada a l'obra segons norma R.E.B.T / UNE 20.460
     - Verificació de l'aspecte superficial segons norma projecte/ UNE-EN ISO 1461
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN CANALITZACIONS I ACCESSORIS:
Es realitzaran els assaigs a la recepció dels materials, verificant tot el traçat de la
instal·lació de safates i aleatòriament un tub de cada mida instal·lat a obra ja sigui rígid,
flexible o soterrat.   
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN CANALITZACIONS I ACCESSORIS:
Segons criteri de la DF, podrà ser acceptat o rebutjat tot o part del material de la partida.
OPERACIONS DE CONTROL EN TUBS DE PVC PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- En cada subministrament:
     - Inspecció visual de l'aspecte general dels tubs i elements d'unió.
     - Comprovació de les dades de subministrament exigides (marques, albarà o etiquetes).
     - Recepció del certificat de qualitat del fabricant, d'acord a les condicions del plec.
     - Comprovació dimensional  (3 mostres).
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- Per a cada tub de les mateixes característiques, es realitzaran els següents assaigs (UNE EN
50086-1):
     - Resistència a compressió
     - Impacte
     - Assaig de corbat
     - Resistència a la propagació de la flama
     - Resistència al calor
     - Grau de protecció
     - Resistència a l'atac químic
En cas que el material disposi de la Marca AENOR, o una altra legalment reconeguda a un país
de l'UE, s'ha de poder prescindir dels assaigs de control de recepció. La DF ha de
sol·licitar, en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut,
segons control de producció establert a la marca de qualitat del producte.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN TUBS DE PVC PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS:
Es seguiran les instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes UNE EN 50086-1 i
UNE EN 50086-2-4, juntament a les normes de procediment de cada assaig concret.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN TUBS DE PVC PER A
CANALITZACIONS DE SERVEIS:
No s'acceptaran materials que no arribin a l'obra correctament referenciats i acompanyats del
corresponent certificat de qualitat del fabricant.
Es rebutjaran els subministres que no superin les condicions de la inspecció visual o les
comprovacions geomètriques.
Es compliran les condicions dels assaigs d'identificació segons la norma UNE EN 50086-1 i UNE
EN 50086-2-4.

   
____________________________________________________________________________

   

   
BG -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES

BG3 -  CABLES ELÈCTRICS PER A TENSIÓ BAIXA I SISTEMES DE DISTRIBUCIÓ ELÈCTRICA

BG33- -  CABLE DE COURE DE 0,6/1 KV

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BG33-G2TC,BG33-G2RT.

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS 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 i de tensió assignada 0,6/1kV.
S'han considerat els tipus de cables següents:
- Cables unipolars o multipolars de designació RV, aïllament amb polietilè reticulat i coberta
de policlorur de vinil, sense armadura ni pantalla i amb conductor de coure, construcció
segons norma UNE 21123-2, amb una classificació de resistència al foc Eca segons UNE-EN 50575
- Cables unipolars o multipolars de designació RV-K, aïllament amb polietilè reticulat i
coberta de policlorur de vinil, sense armadura ni pantalla i amb conductor de coure flexible,
construcció segons norma UNE 21123-2, amb una classificació de resistència al foc Eca segons
UNE-EN 50575
- Cables multipolars de designació RVFV-K, aïllament amb polietilè reticulat i coberta de
policlorur de vinil, armadura amb fleix d?acer i amb conductor de coure flexible, construcció
segons norma UNE 21123-2, amb una classificació de resistència al foc Eca segons UNE-EN 50575
- Cables unipolars o multipolars de designació RZ1-K (AS), aïllament amb polietilè reticulat i
coberta de poliolefina, sense armadura ni pantalla i amb conductor de coure flexible,
construcció segons norma UNE 21123-4, amb una classificació de resistència al foc
Cca-s1b,d1,a1 segons UNE-EN 50575
- Cables unipolars o multipolars de designació RZ1-K (AS+), amb resistència intrínseca al foc,
aïllament amb polietilè reticulat i coberta de poliolefina, sense armadura ni pantalla i amb
conductor de coure flexible, construcció segons norma UNE 211025, amb una classificació de
resistència al foc Cca-s1b,d1,a1 segons UNE-EN 50575
- Cables unipolars o multipolars de designació SZ1-K (AS+), amb resistència intrínseca al foc,
aïllament amb compost de silicona i coberta de poliolefina, sense armadura ni pantalla i amb
conductor de coure flexible, construcció segons norma UNE 211025, amb una classificació de
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resistència al foc Cca-s1b,d1,a1 segons UNE-EN 50575   
- Cables multipolars de designació RZ, coberta aïllant de polietilè reticulat i amb conductors
de coure cablejats en feix, construcció segons norma UNE 21030-2, amb una classificació de
resistència al foc Fca segons UNE-EN 50575
- Cables unipolars de designació ZZ-F, amb una classificació de resistència al foc Eca segons
UNE-EN 50575
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat
de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o
puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats
membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi.
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica
europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea.
Destinats a incorporar-se de forma permanent en obres de construcció han de complir el
Reglament de productes per a la construcció (UE) nº 305/2011 i el seu Reglament Delegat (UE)
2016/364 sobre la classificació de les propietats de reacció al foc.
La coberta no ha de tenir variacions en el gruix ni d'altres defectes visibles a la seva
superfície. Ha de ser resistent a l'abrasió.
Ha de quedar ajustada i s'ha de poder separar fàcilment sense produir danys a l'aïllament.
La forma exterior dels cables multipolars (reunits sota una coberta única) ha de ser
raonablement cilíndrica.
L'aïllament no ha de tenir variacions del gruix ni d'altres defectes visibles a la seva
superfície.
Ha de quedar ajustat i s'ha de poder separar fàcilment sense produir danys al conductor.
La designació dels cables ha de complir les especificacions de la norma UNE 20434.
La classificació de reacció al foc s?expressarà d?acord amb el Reglament Delegat (UE) 2016/364
i la UNE-EN 13501-6 amb un codi de quatre dígits segons el següent format:
Classe de reacció al foc:
- Dígit 1, prestacions de propagació del foc i emissió de calor: Aca, B1ca, B2ca, Cca, Dca,
Eca i Fca (classes enumerades de més a menys prestacions)
Classes addicionals (només per a les classes B1ca, B2ca, Cca i Dca):
- Dígit 2, prestacions d?emissió de fums: s1a, s1b, s1, s2 i s3 (de més a menys prestacions)
- Dígit 3, prestacions de caiguda de gotes/partícules inflamades: d0, d1 i d2 (de més a menys
prestacions)
- Dígit 4, prestacions d?acidesa: a1, a2 i a3 (de més a menys prestacions)
Les característiques físiques i mecàniques del conductor han de complir la norma UNE-EN 60228.
Els colors utilitzats per a l'aïllament han de complir la norma UNE 21089-1:
- Cables unipolars:
     - Com a conductor de fase: Marró, negre o gris
     - Com a conductor neutre: Blau
     - Com a conductor de terra: Llistat de groc i verd
- Cables bipolars:  Blau i marró
- Cables tripolars:
     - Cables amb conductor de terra: Fase: Marró, Neutre: Blau, Terra: Llistat de groc i verd
     - Cables sense conductor de terra:  Fase: Negre, marró i gris
- Cables tetrapolars:
     - Cables amb conductor de terra:  Fase: Marró, negre i gris,  Terra: Llistat de groc i
verd
     - Cables sense conductor de terra:  Fase: Marró, negre i gris,  Neutre: Blau
- Cables pentapolars:  Fase: Marró, negre i gris,  Neutre: Blau,  Terra: Llistat de groc i
verd
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades
segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:
- Característiques essencials:
     - Reacció al foc:
          - Classe Aca (UNE-EN ISO 1716)
          - Classe B1ca, B2ca, Cca i Dca (UNE-EN 50399, UNE-EN 60332-1-2, UNE-EN 61034-2,
UNE-EN 60754-2)
          - Classe Eca (UNE-EN 60332-1-2)
          - Classe Fca (comportament no determinat)
     - Emissió de substàncies perilloses (verificació i declaració segons disposicions
nacionals en el lloc d?utilització)
Gruix de l'aïllant del conductor (UNE-HD-603-1):
+----------------------------------------------+
¦Secció (mm2) ¦  25  ¦  50  ¦  95  ¦ 150 ¦ 240 ¦
¦-------------¦------¦------¦ -----¦-----¦-----¦
¦Gruix (mm)   ¦  0,9 ¦  1,0 ¦  1,1 ¦ 1,4 ¦ 1,7 ¦
+----------------------------------------------+
Gruix de la coberta:  Ha de complir les especificacions de la norma UNE-HD 603-1
Temperatura de l'aïllament en servei normal:  <= 90° C
Temperatura de l'aïllament en curtcircuit (5 s màx):  <= 250° C
Tensió màxima admissible (c.a.):
- Entre conductors aïllats:  <= 1 kV
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- Entre conductors aïllats i terra:  <= 0,6 kV
Toleràncies:
- Gruix de l'aïllament (UNE-HD 603-1):  >= valor especificat - (0,1 mm + 10% del valor
especificat)
CABLES DE DESIGNACIÓ RV, RV-K i RVFV-K:
Característiques de reacció al foc:
- Propagació de la flama (UNE-EN 60332-1-2):  No propagador de la flama
El conductor ha de complir les següents prescripcions segons la norma UNE-EN 60228:
- Cable RV: prescripcions de la classe 1 o 2
- Cable RV-K i RVFV-K: prescripcions de la classe 5
L'aïllament ha de ser de polietilé reticulat (XLPE) tipus DIX-3 segons UNE HD-603-1.
La coberta ha de ser de policlorur de vinil (PVC) del tipus DMV-18 segons UNE HD-603-1.
CABLES DE DESIGNACIÓ RZ1-K (AS):
Característiques de reacció al foc:
- Material lliure d'halògens segons UNE-EN 60754-1
- Propagació de la flama (UNE-EN 60332-1-2):  No propagador de la flama
- Propagació de l'incendi (UNE-EN 60332-3-24):  No propagador de l'incendi
- Emissió de fums opacs (UNE-EN 61034-2):  Baixa emissió de fums opacs
- Emissió de fums corrosius (UNE-EN 60754-2):  Baixa emissió de fums corrosius
El conductor ha de complir les prescripcions de la classe 5 segons la norma UNE-EN 60228:
L'aïllament ha de ser de polietilé reticulat (XLPE) tipus DIX-3 segons UNE HD-603-1.
La coberta ha de ser de poliolefina, del tipus DMZ-E segons la norma UNE 21123-4.
CABLES DE DESIGNACIÓ RZ1-K (AS+) i SZ1-K (AS+):
Característiques de reacció al foc:
Material lliure d'halògens segons UNE-EN 60754-1
Propagació de la flama (UNE-EN 60332-1-2):  No propagador de la flama
Propagació de l'incendi (UNE-EN 60332-3-24):  No propagador de l'incendi
Emissió de fums opacs (UNE-EN 61034-2):  Baixa emissió de fums opacs
Emissió de fums corrosius (UNE-EN 60754-2):  Baixa emissió de fums corrosius
El conductor ha de complir les prescripcions de la classe 5 segons la norma UNE-EN 60228:
L'aïllament ha de cumplir el següent
- Cable RZ1-K (AS+): ha de ser de polietilè reticulat i ha de correspondre al tipus DIX-3
segons la norma UNE HD-603-1, amb cinta addicional de mica
- Cable SZ1-K (AS+): ha de ser de compost de silicona i ha de correspondre al tipus EI2 segons
la norma UNE-EN 50363-1
La coberta ha de ser de poliolefina, del tipus DMZ-E segons la norma UNE 21123-4.
CABLES DE DESIGNACIÓ RZ:
El conductor ha de complir les prescripcions de la classe 2 segons la norma UNE-EN 60228:
CABLES DE DESIGNACIÓ ZZ-F:
Característiques de reacció al foc:
- Material lliure d'halògens segons UNE-EN 60754-1
- Propagació de la flama (UNE-EN 60332-1-2):  No propagador de la flama
- Propagació de l'incendi (UNE-EN 60332-3-24):  No propagador de l'incendi
- Emissió de fums opacs (UNE-EN 61034-2):  Baixa emissió de fums opacs
- Emissió de fums corrosius (UNE-EN 60754-2):  Baixa emissió de fums corrosius
El conductor ha de complir les prescripcions de la classe 5 segons la norma UNE-EN 60228:
L'aïllament ha de ser de goma i ha de correspondre al tipus EI6 segons la norma UNE-EN 50363-1
La coberta ha de ser de material lliure d'halògens, del tipus EM5 segons la norma UNE-EN
50363-2-2 o del tipus EM8 segons UNE-EN 50363-6.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: En bobines.
Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

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 50575:2015 Cables de energía, control y comunicación. Cables para aplicaciones
generales en construcciones sujetos a requisitos de reacción al fuego.
UNE-EN 50575:2015/A1:2016 Cables de energía, control y comunicación. Cables para aplicaciones
generales en construcciones sujetos a requisitos de reacción al fuego.
UNE-HD 603-1:2007 Cables de distribución de tensión asignada 0,6/1 kV. Parte 1: Requisitos
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generales.
Reglamento Delegado (UE) 2016/364 de la Comisión, de 1 de julio de 2015, relativo a la
clasificación de las propiedades de reacción al fuego de los productos de construcción de
conformidad con el Reglamento (UE) nº 305/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo.
UNE 20434:1999 Sistema de designación de los cables.
UNE-EN 13501-6:2015 Clasificación en función del comportamiento frente al fuego de los
productos de construcción y elementos para la edificación. Parte 6: Clasificación a partir de
datos obtenidos en ensayos de reacción al fuego de cables eléctricos.
* UNE 21089-1:2002 Identificación de los conductores aislados de los cables.
* UNE-EN 60228:2005 Conductores de cables aislados.
CABLES DE DESIGNACIÓ RV, RV-K i RVFV-K:
UNE 21123-2:2017 Cables eléctricos de utilización industrial de tensión asignada 0,6/1 kV.
Parte 2: Cables con aislamiento de polietileno reticulado y cubierta de policloruro de vinilo.
CABLES DE DESIGNACIÓ RZ1-K (AS):
UNE 21123-4:2017 Cables eléctricos de utilización industrial de tensión asignada 0,6/1 kV.
Parte 4: Cables con aislamiento de polietileno reticulado y cubierta de poliolefina.
CABLES DE DESIGNACIÓ RZ1-K (AS+) i SZ1-K (AS+):
UNE 211025:2017 Cables con resistencia intrínseca al fuego destinados a circuitos de
seguridad.
CABLES DE DESIGNACIÓ RZ:
UNE 21030-2:2003 Conductores aislados, cableados en haz, de tensión asignada 0,6/1 kV, para
líneas de distribución, acometidas y usos análogos. Parte 2: Conductores de cobre.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:
- Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc amb nivell o classe
Aca, B1ca, B2ca, Cca:
     - Sistema 1+: Declaració de Prestacions
- Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc amb nivell o classe
Dca, Eca:
     - Sistema 3: Declaració de prestacions
- Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc amb nivell o classe
Fca:
     - Sistema 4: Declaració de prestacions
- Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre substàncies perilloses:
     - Sistema 3: Declaració de prestacions
El cable ha d?anar marcat amb les dades següents:
- Identificació consistent en la marca del nom del fabricant o marca comercial
- Descripció del producte o codi de designació
- Classe de reacció al foc
El marcatge s?ha de fer sobre el cable, l?embalatge o l?etiqueta o en una combinació dels
anteriors.
El marcatge sobre la coberta o aïllament del cable ha de ser continu. La distància entre el
final del marcatge i el principi del següent no ha de superar els 1100 mm.
El símbol de marcatge CE estarà fixat de manera visible, llegible i indeleble en una etiqueta
fixada sobre l?embalatge dels cables.
El marcat i etiquetatge CE ha d?incloure la informació següent:
- Símbol del marcatge CE
- Els dos últims dígits de l?any en què es va fixar el marcat per primera vegada
- Nom i direcció registrada del fabricant o marca identificativa
- Codi únic d?identificació del producte tipus
- Número de referència de la declaració de prestacions
- Nivell o classe de prestacions declarat
- Data de l?especificació tècnica harmonitzada aplicable
- Número d?identificació de l?organisme notificat
- Ús previst, segons s?especifica a la norma harmonitzada aplicable
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Sol·licitar del fabricant els certificats i homologacions dels conductors i protocols de
proves.
- Control de la documentació tècnica subministrada.
- Verificar l'adequació dels conductors als requisits dels projecte
- Control final d'identificació
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels assaigs realitzats d'acord al que
s'especifica en la taula d'assaigs i de quantificació dels mateixos.
- Assaigs:
A la relació següent s'especifiquen els controls a efectuar a la recepció de conductors de
coure o alumini i les normes aplicables en cada cas:
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     - Rigidesa dielèctrica (REBT)
     - Resistència d'aïllament (REBT)
     - Resistència elèctrica dels conductors (UNE 20003 / UNE 21022/1M)
     - Control dimensional (Documentació del fabricant)
     - Extinció de flama (UNE-EN 50266)
     - Densitat de fums UNE-EN 50268 / UNE 21123)
     - Despreniment d'halògens (UNE-EN 50267-2-1 / UNE 21123 / UNE 2110022)
A la següent taula s'especifica el nombre de controls a efectuar. Els assaigs especificats (*)
seran exigibles segons criteri de la DF quan les exigències del lloc ho determini i les
característiques dels conductors corresponguin a l'assaig especificat.
     - Rigidesa dielèctrica: 100% (exigit al fabricant)
     - Resistència d'aïllament: 100% (exigit al fabricant)
     - Resistència elèctrica: 100% (exigit al fabricant)
     - Extinció de flama: 1 assaig per tipus (*) (exigit al fabricant) i 1 assaig per tipus
(*) (exigit a recepció)
     - Densitat de fums: 1 assaig per tipus (*) (exigit al fabricant) i 1 assaig per tipus (*)
(exigit a recepció)
     - Despreniment d'halògens: 1 assaig per tipus (*) (exigit al fabricant) i 1 assaig per
tipus (*) (exigit a recepció)
Per tipus s'entén aquells conductors amb característiques iguals.
Els assaigs exigits a recepció podran ésser els realitzats pel fabricant sempre que hi hagi
una supervisió per part de la DF o empresa especialitzada.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Per a la realització dels assaigs, s'escollirà aleatòriament una bovina del lot d'entrega, a
excepció dels assaigs de rutina que es realitzaran a totes les bobines.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Es realitzarà un control extensiu de la partida objecte de control, i segons criteri de la DF,
podrà ésser acceptada o rebutjada tota o part del material que la composa.

   
____________________________________________________________________________

   

   
BG -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES

BG3 -  CABLES ELÈCTRICS PER A TENSIÓ BAIXA I SISTEMES DE DISTRIBUCIÓ ELÈCTRICA

BG3I- -  CONDUCTOR DE COURE NU

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BG3I-06W3.

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Conductor de coure electrolític cru i nu per a connexió de terra, unipolar de fins a 240 mm2
de secció.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat
de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o
puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats
membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi.
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica
europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea.
Tots els fils de coure que formen l'ànima han de tenir el mateix diàmetre.
Ha de tenir una textura exterior uniforme i sense defectes.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: En bobines o tambors.
Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
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Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

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.
UNE 21012:1971 Cables de cobre para líneas eléctricas aéreas. Especificación.
UNE 20460-5-54:1990 Instalaciones eléctricas en edificios. Elección e instalación de los
materiales eléctricos. Puesta a tierra y conductores de protección.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
Cada conductor ha de portar de forma indeleble i ben visible les dades següents:
- Material, secció, llargària i pes del conductor
- Nom del fabricant o marca comercial
- Data de fabricació
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Sol·licitar al fabricant els certificats de característiques tècniques i homologacions dels
materials.
- Control de la documentació tècnica subministrada.
- Verificar que les característiques dels elèctrodes es corresponguin a l'especificat en
Projecte.
- Verificar que la profunditat de la xarxa mai sigui inferior a 0,5 metres.
- Verificar seccions de conductors de terra segons la taula 1 del ITC-BT- 018 del REBT.
- Realització i emissió d'informes amb resultats de controls i proves realitzats.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es realitzarà mesura al pont de comprovació o caixa de seccionament de terres.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No s'admetran seccions de conductors i elèctrodes de posada a terra inferiors als indicats al
REBT.
En discrepàncies del tipus de posada a terra amb l'especificat al projecte, s'actuarà segons
criteri de la DF.

   
____________________________________________________________________________

   

   
BG -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES

BG4 -  APARELLS DE PROTECCIÓ I COMANDAMENT

BG43- -  CAIXA SECCIONADORA FUSIBLE

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Caixes seccionadores fusibles amb fusibles cilíndrics o de tipus ganiveta.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes.
Les peces de contacte metàl·liques han d'estar protegides de la corrosió.
La caixa ha d'anar articulada en l'eix inferior de la base, de forma que es pugui obrir i
tancar amb facilitat i actuar com a seccionador de corrent.
Ha de poder incorporar indicador de fusió.
No han de ser accessibles les parts que hagin d'estar en tensió.
Resistència a la calor:  Ha de complir
Resistència mecànica:  Ha de complir
Quan el fusible és de ganiveta, la base ha de dur unes pinces metàl·liques que subjectin el
fusible per pressió i que garanteixin el contacte d'aquest amb els conductors.
Quan el fusible és cilíndric, la base ha de ser de material aïllant i incombustible, ha de
portar els borns per a la seva connexió a la xarxa i els forats previstos per a la seva
fixació.
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2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: En caixes.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i els raigs del
sol.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

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.
UNE-EN 60269-1:2000 Fusibles de baja tensión. Parte 1: Reglas generales.
UNE-EN 60947-3:2000 Aparamenta de baja tensión. Parte 3: Interruptores, seccionadores,
interruptores-seccionadores y combinados fusibles.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
La base ha de portar de forma indeleble i ben visible les dades següents:
- Referència del tipus de fabricant
- Tensió nominal
- Intensitat nominal
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Sol·licitar del fabricant els certificats dels mecanismes emprats, contrastar la
documentació amb els materials rebuts i verificar l'adequació als requisits exigits.
- Control de la documentació tècnica subministrada.
- Verificar que la Intensitat Nominal s'adequa a l'intensitat del circuit.
- Realització i emissió d'informes amb resultats de controls i proves realitzats.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es comprovarà per mostreig la quantitat que determini la DF per cada tipus de mecanisme.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No s'acceptaran els mecanismes que les seves característiques elèctriques no siguin les
adequades.
Quan les discrepàncies siguin d'un altre tipus, segons criteri de la DF podrà ésser acceptat o
rebutjat tot o part del material.
OPERACIONS DE CONTROL EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:
Les tasques de control de qualitat de Quadres Generals, són les següents:
- Sol·licitar del  fabricant els certificats dels equips emprats, contrastar la documentació
amb els equips i verificar l'adequació als requisits del projecte.
- Generació d'esquemes de muntatge i llistats de materials emprats per a la construcció
- Control de la documentació tècnica subministrada
- Control d'identificació del material i lloc d'emplaçament
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels assaigs realitzats, d'acord amb el que
s'especifica a la taula d'assaigs i de quantificació dels mateixos.
- Assaigs a efectuar a fàbrica i normes aplicables:
     - Resistència d'aïllament segons R.E.B.T
     - Rigidesa dielèctrica segons R.E.B.T
     - Comprovació de proteccions (Accionaments manual i elèctric) segons UNE-EN 61008-1.
Interruptors automàtics diferencials R.E.B.T.
     - Dispar de magnetotèrmics (Per sobre intensitat) segons plec de prescripcions tècniques
documentació fabricant
     - Continuïtat de la posta a terra segons UNE-EN-60439-2. Conjunts d'aparamenta BT
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:
Per quadres generals es realitzaran els assaigs a tot els circuits i proteccions.
Per subquadres el contractista realitzarà els assaigs a tots els circuits i proteccions, a
excepció de l'assaig de dispar de magnetotèrmics per sobre intensitats segons corbes de
dispar. Aquest assaig es realitzarà per mostreig a interruptors de diferent intensitat
Nominal. L'empresa de control de qualitat verificarà els assaigs fets pel fabricant d'un
quadre per tipus diferent o segons criteri DF.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN QUADRES GENERALS I
SUBQUADRES:
Segons criteri de la DF, podrà ser acceptat o rebutjat tot o part del material de la partida.
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____________________________________________________________________________

   

   
BG -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES

BGD -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE CONNEXIÓ A TERRA I PROTECCIÓ CATÒDICA

BGD2- -  PLACA DE CONNEXIÓ A TERRA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BGD2-06UM.

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Placa de connexió a terra de coure en forma d'estel (calada) o d'acer en forma d'estel
(massissa) o quadrada (massissa) de fins a 1 m2 de superfície i de 2 mm, 2,5 mm, 3 mm o 4 mm
de gruix.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha de formar l'elèctrode del circuit de connexió a terra.
Ha de disposar d'un dispositiu per a fixar sòlidament el cable de la línea de terra,
mitjançant una placa i un vis; aquest cable ha de tenir una secció mínima de 35 mm2.
ACER:
La placa ha d'estar protegida per galvanització en calent. Aquesta ha de complir les
especificacions de l'UNE-EN ISO 1461.
El recobriment ha de ser llis, no ha de mostrar cap discontinuitat en la capa de zinc, no ha
de tenir taques, inclusions de fluxe, cendres o motes, apreciables a simple vista.
La superfície especificada es considera com a superfície útil de la placa.
Toleràncies:
Gruix:  - 0,1 mm
- Superfície útil:  - 0,01 m2

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: Per unitats, empaquetades en caixes.
Emmagatzematge: En el seu embalatge, protegida contra els impactes.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

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.
UNE-EN ISO 1461:1999 Recubrimientos galvanizados en caliente sobre productos acabados de
hierro y acero. Especificaciones y métodos de ensayo. (ISO 1461:1999).

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Control de la documentació tècnica subministrada.
- Verificar que les característiques dels elèctrodes es corresponguin a l'especificat en
Projecte.
- Verificar que la profunditat de la xarxa mai sigui inferior a 0,5 metres.
- Verificar seccions de conductors de terra segons la taula 1 del ITC-BT- 018 del REBT.
- Realització i emissió d'informes amb resultats de controls i proves realitzats.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
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Es realitzarà mesura al pont de comprovació o caixa de seccionament de terres.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No s'admetran seccions de conductors i elèctrodes de posada a terra inferiors als indicats al
REBT.
En discrepàncies del tipus de posada a terra amb l'especificat al projecte, s'actuarà segons
criteri de la DF.

   
____________________________________________________________________________

   

   
BG -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES

BGD -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE CONNEXIÓ A TERRA I PROTECCIÓ CATÒDICA

BGD5- -  PIQUETA DE CONNEXIÓ A TERRA

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Piqueta de connexió a terra d'acer i recobriment de coure de 1000, 1500 o 2500 mm de llargària
, de diàmetre 14,6, 17,3 ò 18,3 mm, estàndard o de 300 micres.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha d'estar formada per una barra d'acer recoberta per una capa de protecció de coure que l'ha
de cobrir totalment.
Gruix del recobriment de coure:
+----------------------------------------+
¦Tipus          ¦ Estàndard ¦ 300 micres ¦
¦---------------¦-----------¦------------¦
¦Gruix (micres) ¦   >= 10   ¦   >= 300   ¦
+----------------------------------------+
Toleràncies:
- Llargària:  ± 3 mm
- Diàmetre:  ± 0,2 mm

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: En feixos.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

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.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Sol·licitar al fabricant els certificats de característiques tècniques i homologacions dels
materials.
- Control de la documentació tècnica subministrada.
- Verificar que les característiques dels elèctrodes es corresponguin a l'especificat en
Projecte.
- Verificar que la profunditat de la xarxa mai sigui inferior a 0,5 metres.
- Verificar seccions de conductors de terra segons la taula 1 del ITC-BT- 018 del REBT.
- Realització i emissió d'informes amb resultats de controls i proves realitzats.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
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Es realitzarà mesura al pont de comprovació o caixa de seccionament de terres.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No s'admetran seccions de conductors i elèctrodes de posada a terra inferiors als indicats al
REBT.
En discrepàncies del tipus de posada a terra amb l'especificat al projecte, s'actuarà segons
criteri de la DF.

   
____________________________________________________________________________

   

   
BG -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES

BGW -  PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES

BGWD- -  PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS PER A APARELLS DE PROTECCIÓ

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics o diferencials,
tallacircuits, caixes seccionadores, interruptors manuals i protectors de sobretensions.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El material i les seves característiques han de ser adequats per a aparells de protecció i no
han de fer disminuir, en cap cas, la seva qualitat i bon funcionament.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

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

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat composada pel conjunt d'accessoris necessàris per al muntatge d'un aparell de
protecció.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

   
____________________________________________________________________________

   

   
BG -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES

BGW -  PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES

BGWF- -  PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS PER A CONDUCTORS ELÈCTRICS DE TENSIÓ BAIXA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
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BGWF-0ARJ.

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Part proporcional d'accessoris per a conductors de coure, conductors d'alumini tipus VV 0,6/1
Kv, rodons de coure, platines de coure o canalitzacions conductores.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El material i les seves característiques han de ser adequats per a: conductors de coure,
conductors de coure nus, conductors d'alumini, rodons de coure, platines de coure,
canalitzacions o conductors de seguretat, i no han de fer disminuir, en cap cas, la seva
qualitat i bon funcionament.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

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

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat composada pel conjunt d'accessoris necessaris per al muntatge d'1 m de conductor de
coure, d'1 m de conductor de coure nu, d'1 m de conductor d'alumini, d'1 m de rodó de coure,
d'1 m de platina de coure, d'1 m de canalització o d'1 m de conductor de seguretat.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

   
____________________________________________________________________________

   

   
BG -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES

BGY -  PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS ESPECIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES

BGYD- -  PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS ESPECIALS PER A ELEMENTS DE CONNEXIÓ A TERRA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BGYD-0B2X.

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Part proporcional d'elements especials per a piquetes o per a plaques de connexió a terra.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El material i les seves característiques han de ser adequats per a piques de connexió a terra
o per a plaques de connexió a terra, i no han de fer disminuir, en cap cas, la seva qualitat i
bon funcionament.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
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Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació
següents:
- Material
- Tipus
- Diàmetre o d'altres dimensions
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i els raigs del
sol.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat composada pel conjunt d'elements especials necessaris per al muntatge d'una pica de
connexió a terra, o d'una placa de connexió a terra.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

   
____________________________________________________________________________

   

   
BH -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT

BHM -  ELEMENTS DE SUPORT PER A LLUMS EXTERIORS

BHM2- -  COLUMNA PER A SUPORT DE LLUMS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BHM2-0FH8,BHM2-0FH3.

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica amb base-platina i porta i
coronament sense platina, de fins a 10 m d'alçària, o columna de tub d'acer galvanitzat de 2,5
m d'alçària.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha de tenir un compartiment per a accessoris amb porta i pany.
La columna estarà dissenyada i fabricada segons les especificacions de les normes EN 40-2 i EN
40-5.
No es pot fer servir acer efervescent. El material ha de complir amb una de les següents
normes, i ser adequat per a la galvanització en calent quan es requereixi aquesta protecció:
- Columnes de planxa o xapa d'acer:  material d'acord amb les normes EN 10025 (excepte el
tipus S185), EN 10149-1 i EN 10149-2
- Columnes d'acer acabat en calent:  material d'acord amb la norma EN 10210
- Columnes d'acer conformat en fred:  material d'acord amb la norma EN 10219
- Columnes d'acer inoxidable:  material d'acord amb la norma EN 10088
Ha de tenir una superfície llisa i sense defectes com és ara bonys, bombolles, esquerdes,
incrustacions o exfoliacions, que siguin perjudicials per al seu ús.
El recobriment de la capa de zinc, si n'hi ha, ha de ser llis, sense discontinuïtats, taques,
inclusions de flux o cendres apreciables visualment.
Ha de tenir un cargol interior per a la connexió a terra.
Dimensions de la base-platina en funció de l'alçària:
+-----------------------------------------------------------+
¦Dimensions (mm) ¦        300x300x6          ¦  400x400x10  ¦
¦----------------¦---------------------------¦--------------¦
¦Alçària (m)     ¦ 2,5  ¦  4   ¦  5   ¦  6   ¦  8   ¦  10   ¦
+-----------------------------------------------------------+
Perns d'ancoratge:  acer S 235 JR
Dimensions dels registres i de les portes:  Han de coplir les especificacions de la norma
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UNE-EN 40-2
Dimensions de la subjecció dels llums:  Han de coplir les especificacions de la norma UNE-EN
40-2
Galvanització en calent, contingut de zinc del bany:  >= 98,5%
Si és de forma troncocònica:
- Conicitat (C):  1,2% <= C <= 1,3%
Toleràncies:
- Rectitud (xt, xp):
     - sobre la llargària total lt:  xt =< 0,003 x lt
     - sobre una llargària parcial lp >= 1m:  xp =< 0,003 x lp
- Llargària:
     - columnes d'alçària nominal =< 10 m:  ± 25 mm
     - columnes d'alçària nominal > 10 m:  ± 0,6%
- Apertura porta: + 10 mm;  - 0 mm
- Secció transversal:
     - tolerància de la circumferència:  ± 1%
     - desviació forma (seccions circulars):  ± 3% diàmetre calculat a partir de la
circumferència mesurada
     - desviació forma (seccions poligonals):  ± 4% valor nominal sobre les cares del polìgon
- Dimensions de l'acoblament:
     - llargària:  ± 2 mm
     - diàmetre:
          - fixació obtinguda a partir de tubs d'acer:  tolerància segons EN 10210-2
          - fixació obtinguda durant el procés de fabricació:  ± 2%
- Torsió:
     - columna encastada:  >5º entre el braç de la columna i l'eix radial que passa pel centre
de la porta
     - columna amb placa d'ancoratge:  ± 5º entre el braç de la columna i la posició prevista
de la placa
- Gruix:  la tolerància serà la que s'exigeix al material del que s'obté la columna
- Verticalitat (columnes amb placa d'ancoratge):  <1º entre l'eix de la columna i l'eix
perpendicular al pla de la placa

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: Per unitats, amb camió-grua i evitant impactes i arrossegaments.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

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.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
Les columnes han d'anar marcades, de manera clara i duradera, amb la següent informació com a
mínim:
- El nom o símbol del fabricant
- L'any de fabricació
- Referència a la norma EN 40-5
- Un codi de producte únic
- Han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992
de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:
 - Productes per a àrees de circulació:   
     - Sistema 1: Declaració de Prestacions
El símbol normalitzat del marcatge CE, ha d'anar acompanyat de la següent informació:
- El número d'identificació de l'organisme notificat
- El nom o la marca d'identificació del fabricant
- L'adreça enregistrada del fabricant
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- Les dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge
- El número de certificat de conformitat CE
- Referència a la norma europea EN 45-5
- Descripció del producte i usos previstos
- Les característiques dels valors del producte a declarar
     - Resistència a càrregues horitzontals
     - Prestacions davant de l'impacte de vehicles
     - Durabilitat

   
____________________________________________________________________________

   

   
BH -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT

BHM -  ELEMENTS DE SUPORT PER A LLUMS EXTERIORS

BHM3- -  CREUETA PER A SUPORT DE LLUMS EXTERIORS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BHM3-0FFN.

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

S'han considerat els tipus de protecció de l'acer següents:
- Protecció per galvanitzat
- Protecció amb emprimació antioxidant
S'han considerat els tipus d'acoblament següents:
- Amb platina
- Amb brida
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha d'estar feta amb un perfil d'acer laminat, protegit amb galvanitzat per immersió en calent,
o per emprimació antioxidant.
Creuetes d'acer per acoblar a columnes d'acer de secció circular.
PROTECCIÓ PER GALVANITZAT:
El galvanitzat en calent ha d'estar realitzat d'acord amb les especificacions de l'UNE-EN 1461
El recobriment de zinc ha de ser homogeni i continu a tota la superfície. No ha de tenir
esquerdes, exfoliacions ni despreniments del recobriment.
PROTECCIÓ AMB IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT:
La capa d'emprimació antioxidant ha de cobrir de manera uniforme tota la superfície de la
peça. No ha de tenir fisures, bosses, incrustacions ni qualsevol altre tipus de defecte
superficial apreciable amb una inspecció visual.
ACOBLAMENT AMB PLATINA:
Ha de portar la sortida de cables protegida de la pluja.
Acoblament amb cargols a la part superior de les columnes proveïdes de platina.
ACOBLAMENT AMB BRIDA:
L'acoblament al fust s'ha de fer amb brides de rodó d'acer roscat i tractat.
Diàmetre de l'acoblament:
- Brida:  45-90 mm
- Platina:  190 mm

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: Per unitats. Cal evitar els fregaments.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
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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.

   
____________________________________________________________________________

   

   
BH -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT

BHW -  PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT

BHW8- -  PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS PER A ELEMENTS DE SUPORT DE LLUMS EXTERIORS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BHW8-06IY.

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS 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 els raigs del
sol.

3.- UNITAT I CRITERI 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.

   
____________________________________________________________________________

   

   
B0 -  MATERIALS BÀSICS

B07 -  MORTERS DE COMPRA

B07F- -  MORTER SENSE ADDITIUS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
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B07F-0LSZ.

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS 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 l'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 DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

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 CRITERI 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.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Inspecció visual de les condicions de subministrament i recepció del certificat de qualitat
del fabricant, d'acord a les exigències del plec de condicions, incloent els resultats
corresponents de resistència a compressió (UNE EN 1015-11).
En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva
representativitat, es realitzaran aquests assaigs sobre el material rebut, a càrrec del
contractista.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No es podran utilitzar a l'obra morters sense el corresponent certificat de garantia del
fabricant, d'acord a les condicions exigides.
Els valors de consistència  i resistència a compressió han de correspondre a les
especificacions de projecte.

   
____________________________________________________________________________

   

   

Enllumenat passos de vianants

 Pàgina:    72



F -  PARTIDES D'OBRA D'URBANITZACIÓ

FD -  SANEJAMENT I CANALITZACIONS

FDG -  CANALITZACIONS DE SERVEIS

FDGZ -  MATERIALS AUXILIARS PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

FDGZU010.

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

Subministrament i col·locació d'una banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària,
col·locada al llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la canonada, com a malla senyalitzadora.   
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:   
- Comprovació i preparació de la superfície on s'ha d'estendre la banda
- Col·locació de la banda   
CONDICIONS GENERALS:   
Ha d'estar situada al nivell previst, i a la vertical de la canonada o instal·lació que
senyalitza.   
Ha de cobrir completament tot el recorregut de la mateixa.   
Ha de ser de color i ha de tenir inscripcions que corresponguin al tipus d'instal·lació,
d'acord amb les instruccions i normativa de la companyia titular del servei.   
Cavalcaments:  >= 20 cm   
Toleràncies d'execució:   
- Nivell:  ± 20 mm   

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.   
S'ha de seguir l'ordre dels treballs previst per la DF.   
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat
per la DF.   
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.   
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.   
La banda s'ha de col·locar sobre un terreny compactat, i quan s'hagi comprovat el nivell.   
L'aportació de terres per a correcció de nivells ha de ser la mínima possible, de les mateixes
existents i de compacitat igual.   
Cal cobrir amb terres la banda a mida que es va estenent.   
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i
d'emmagatzematge i transport de productes de construcció.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

m de llargària executat segons les especificacions de la DT.   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
FH -  INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT

FHN -  LLUMS PER A EXTERIORS

FHN1 -  LLUMS ASIMÈTRICS PER A EXTERIORS, AMB LÀMPADES LED
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

FHN1TEA1.

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 led simètric i llum led asimètric per a vials, col·locat.   
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.   
Cap part accessible de l'element instal·lat no ha d'estar en tensió, fora dels punts de
connexió.   
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.   
Es tindrà cura de no embrutar el difusor ni els components de la òptica durant la col·locació
del llum. Si s'embruten es netejaran adequadament.   
La col·locació i connexionat de la lluminària s'han de fer seguint les instruccions del
fabricant.   
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat
per la DF.   
S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell corresponguin a les
especificades al projecte.   
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.   
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element.   
Cal comprovar la idoneïtat de la tensió disponible amb la de l'equip de la lluminària.   
Un cop instal·lat l'equip, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants
com ara embalatges, retalls de tubs, cables, etc.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada 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 60598-1:2009 Luminarias. Parte 1: Requisitos generales y ensayos.   
UNE-EN 60598-2-3:2003 Luminarias. Parte 2-3: Requisitos particulares. Luminarias para
alumbrado público.   
UNE-EN 60238:2006 Portalámparas con rosca Edison.   
LLUMS D'INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT EXTERIOR SUPERIORS A 1 kW   
Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de eficiencia
energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus Instrucciones técnicas complementarias
EA-01 a EA-07.   

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
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CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:   
Les tasques de control a realitzar són les següents:   
- Comprovació de la correcta instal·lació de les lluminàries.   
- Control visual de la instal·lació (linealitat, suports).   
- Verificar el funcionament de l'enllumenat, comprovant la correcta distribució de les

enceses i l'equilibrat de fases, si és el cas.   
- Mesurar nivells d'il·luminació   
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:   
Les tasques de control a realitzar són les següents:   
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades.   
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:   
Es realitzarà el control visual i es verificarà el funcionament de tota la instal·lació.   
Es comprovarà l'equilibrat de fases, si és el cas, de forma aleatòria en punts amb diferents
distribució.   
Es mesuraran els nivells d'il·luminació en cada local de característiques diferents.   
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:   
En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació.   
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la
DF.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
FH -  INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT

FHR -  ELEMENT DE SUPORT AMB IL·LUMINACIÓ INCORPORADA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

FHR1TEA.

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

Columna de xapa d'acer amb base-platina, coronament amb o sense platina, amb elements
d'enllumenat incorporats, fixada amb perns d'ancoratge a un dau de formigó.   
Es contemplen els següents tipus de columnes:   
- Columnes amb el llum muntat a l'extrem, amb difusor a una cara, a dues cares, o simètric
- Columnes de suport amb projectors fixats al llarg dels fust   
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:   
- Preparació de la zona de treball
- Replanteig de la unitat d'obra
- Execució del fonament
- L'hissat, fixació i anivellament del suport
- Connexió a la xarxa elèctrica i la de terra
- Col·locació dels llums o projectors en la seva posició i connexió dels mateixos
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de cables, tubs, etc.   
FONAMENT:   
El material per a l'execució del fonament ha de ser formigó de la resistència especificada a
la DT del projecte.   
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.   
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):  >= 0,9 Fck
(Fck = Resistència de projecte del formigó a compressió)   
Gruix màxim de la tongada:   
- Consistència seca:  <= 15 cm
- Consistència plàstica:  <= 25 cm
- Consistència tova:  <= 30 cm   
Assentament en el con d'Abrams:  3 - 5 cm   
Dimensions mínimes del dau de formigó (alt x ample x fondo):   
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- Columnes de fins a 6 m d'alçària:  0,6 x 0,6 x 0,6 m
- Columnes de 7, 8 ó 9 m d'alçària:  0,8 x 0,8 x 0,8 m
- Columnes de 10 ó 11 m d'alçària:  0,8 x 0,8 x 1,0 m
- Columnes de 13, 14 ó 15 m d'alçària:  1,0 x 1,0 x 1,3 m
- Columnes d'alçària superior a 16 m:  Es determinarà en funció de l'alçària real de la

columna   
Toleràncies d'execució:   
- Posició de les armadures:  ± 10 mm (no acumulatius)   
- Planor dels paraments ocults:  ± 25 mm/2 m   
HISSAT, FIXACIÓ I ANIVELLAMENT DEL SUPORT:   
Ha de quedar en posició vertical. Queda expressament prohibit l'ús de falques per tal
d'aconsseguir l'aplomat definitiu de la columna.   
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 base-platina d'unió ha de quedar per sota del nivell del paviment.   
La part inferior de la portella ha de quedar aproximadament a 300 mm de la rasant del
paviment.   
Toleràncies d'execució:   
- Verticalitat:  ± 10 mm/3 m   
- Posició:  ± 50 mm   
CONNEXIÓ AMB LA XARXA ELÈCTRICA:   
Tots els conductors han de quedar connectats als borns corresponents.   
Ha de quedar connectat al conductor de terra mitjançant la pressió de terminal, cargol i
femelles.   
Les connexions elèctriques han d'estar fetes a dintre de les caixes de connexió.   
Un cop acabades les tasques de muntatge no pot quedar en tensió cap punt accessible de la
instal·lació fora dels punts de connexió.   
FIXACIÓ DELS LLUMS O PROJECTORS:   
Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre si. Per
aquest motiu, el muntatge i les connexions dels equips han d'estar fets amb els materials i
accessoris subministrats pel fabricant, o expressament aprovats per aquest.   

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:   
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat
per la DF.   
El muntatge s'ha de fer seguint les instruccions de la documentació tècnica del fabricant.
S'ha de seguir la seqüència de muntatge proposada pel fabricant.   
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'aparell.   
S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell corresponguin a les
especificades al projecte.   
La instal·lació elèctrica s'ha de fer sense tensió a la línia.   
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.   
FONAMENT:   
Abans d'executar la partida estarà feta la base, complint les especificacions de la DT.
La temperatura ambient per formigonar estarà entre 5ºC i 40ºC.
La temperatura dels elements on es fa l'abocament serà superior als 0° C.
No es formigonarà si hi ha risc de gelades en les següents 48 hores des de l'abocament del
formigó.
No es pot formigonar amb pluja sense l'aprovació expressa de la DF.
El formigó s'abocarà abans de que comenci el seu adormiment.
El temps de transport del formigó serà inferior a 1 hora si es fa amb camions formigonera i de
mitja hora si es fa amb camions de trabuc. El temps màxim de posada en obra del formigó és de
2 hores des de la seva fabricació.
No es posaran en contacte formigons fabricats amb tipus de ciments incompatibles entre ells.
L'abocament del formigó es farà des d'una altura inferior a 1,5 m, sense que es produeixin
disgregacions.
Abans de formigonar els junts, es retirarà la capa superficial de morter, i s'humidificarà la
superfície.
La compactació es realitzarà per vibratge.
Durant l'adormiment s'evitaran sobrecàrregues i vibracions que puguin provocar la fissuració
de l'element.
El curat es farà aplicant un producte filmògen o bé recobrint les superfícies amb una membrana
impermeable subjecta a l'exterior de la peça.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
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Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de eficiencia
energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus Instrucciones técnicas complementarias
EA-01 a EA-07.   
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002.   
UNE-EN 40-2:2006 Columnas y báculos de alumbrado. Parte 2: Requisitos generales y dimensiones.

UNE-EN 40-5:2003 Columnas y báculos de alumbrado. Parte 5: Requisitos para las columnas y
báculos de alumbrado de acero.   

   
____________________________________________________________________________
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K -  PARTIDES D'OBRA DE REHABILITACIÓ-RESTAURACIÓ D'EDI

K2 -  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS

K21 -  ENDERROCS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES

K21H -  DESMUNTATGES I ARRENCADES D'INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

K21H23B2.

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

Arrencada, desmuntatge i enderroc, càrrega i transport a abocador, magatzem o lloc de nova
col·locació d'elements d'instal·lacions de gas, elèctriques, lampisteria o d'enllumenat.   
S'han considerat les unitats d'obra següents:   
- Arrencada de llum superficial
- Desmuntatge de llum superficial
- Desmuntatge de fanal
- Desmuntatge de braç mural   
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:   
- Operacions de preparació
- Desconnexió de la xarxa d'alimentació, i protecció dels terminals, en el seu cas
- Desmuntatge o arrencada dels elements
- Enderroc dels fonaments si es el cas
- Neteja de la superfície de les restes de runa
- Càrrega, transport i descàrrega a les zones autoritzades d'abocament de la runa i dels

materials de rebuig generats i condicionament de l'abocador
- Càrrega, transport al magatzem o lloc de nova utilització dels materials que indica la DT,

descàrrega i classificació   
CONDICIONS GENERALS:   
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin
(transport a abocador, reutilització, eliminació en obra, etc.).   

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.   
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.   
La xarxa ha d'estar fora de servei.   
Si la xarxa o l'element a desmuntar conté fluids, aquests s'han de buidar.   
Els elements s'han de desmuntar amb les eines apropiades.   
Es tindrà especial cura amb els elements que s'han de tornar a muntar en un altre lloc.   
Els elements grans i pesats s'han de subjectar i manipular pels punts d'ancoratge disposats
per a aquest fi. Si aquests punts es varen retirar durant el muntatge, aleshores es tornaran a
muntar.   
Es farà servir la maquinària adequada per a la manipulació dels elements a desmuntar (grues,
cistelles, etc.).   
Qualsevol conducció que empalmi amb l'element ha de quedar obturada. Si es tracta d'un element
elèctric, l'extrem de la part que no es retira ha de quedar convenientment protegit.   
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.   
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.   
Cal prendre les mesures de precaució necessàries per aconseguir unes condicions de seguretat
suficients i evitar danys a les construccions pròximes.   
S'han de senyalar els elements que hagin de conservar-se intactes, segons s'indiqui en la
Documentació Tècnica o, en el seu defecte, la DF.   
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats.   
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i
carregar.   
En cas d'imprevistos (olors de gas, etc.) o quan les operacions que es realitzin puguin
afectar les construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.   
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal
d'aconseguir les condicions de seguretat suficients.   
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa.   
El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi
transportar, proveït dels elements que calen per al seu desplaçament correcte.   
Durant el transport s'ha de protegir el material perquè no es produeixin pèrdues en el
trajecte.   
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En cas d'utilització d'abocador, el contractista no podrà abocar material procedent de l'obra
sense que prèviament estigui aprovat l'abocador pel Director d'Obra i per la comissió de
seguiment mediambiental, en el cas que estigui constituïda.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

ARRENCADA DE TUBS D'INSTAL·LACIÓ O RETIRADA DE CABLES:   
m linial de tub realment arrencat, amidat segons les especificacions de la DT.   
ARRENCADA D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES O D'ENLLUMENAT:   
Unitat d'element realment desmuntat, inclòs l'enderroc dels suports i fonaments si es el cas,
amidat segons les especificacions de la DT.   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.   

   
____________________________________________________________________________

   

   

Enllumenat passos de vianants

 Pàgina:    79



P -  PARTIDES D'OBRA I CONJUNTS

P1 -  TREBALLS PREVIS I D'IMPLANTACIÓ, PROTECCIONS INDIVIDUALS I COL·LECTIVES I MESURES PREVENTIVES

P19 -  REALITZACIÓ DE CALES

P192- -  CALES D'INSPECCIÓ

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

P192-616I.

Plec de condicions

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

Treballs per assolir el coneixement de l'estat dels elements constructius d'un edifici.
S'han considerat les unitats d'obra següents:
- Cala per a inspecció de fonaments
- Cala per a inspecció de l'estructura d'un sostre
- Cala per a inspecció de terrat
- Cala a cel ras per a inspecció de sostre
- Cala per a inspecció de paret
- Cala per a inspecció de paviments i soleres
CONDICIONS GENERALS:
S'han de conservar tots els elements constructius o restes dels mateixos que indiqui la DT, i
els que durant el procés dels treballs indiqui la DF.
En tot moment s'ha de garantir l'estabilitat dels talussos i dels elements constructius.
En finalitzar els treballs d'inspecció, quan la DF ho indiqui de forma expressa, s'han de
reposar els elements constructius i els revestiments que s'hagin enderrocat o fet malbé, amb
excepció de la pintura.
Tota la runa generada s'ha de carregar dins un contenidor i s'ha de transportar a un abocador
autoritzat.
A les cales per a inspecció de fonaments, cal arribar a la base del fonament, pel seu lateral.
A les cales de sostres, cal descobrir les bigues o biguetes, eliminant els revoltons o
material d'entrebigat.
A les cales de terrats, cal descobrir l'estructura de suport dels envanets de sostremort.
A les cales de paviments i soleres, cal descobrir la base de la solera.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

Cal comunicar afectacions estructurals a la direcció de l'obra i demanar la seva supervisió
pel tècnic competent.
No s'ha de treballar quan plou, neva o fa vent superior als 60 km/h.
Les terres s'han d'extreure de dalt a baix, sense soscavar-les. No s'han d'acumular les terres
a la vora de la cala. En cas de terrenys inestables, cal entibar el pou.
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.), s'han
de suspendre els treballs i avisar a la DF.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat de quantitat segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

   
____________________________________________________________________________
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P2 -  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS

P21 -  ENDERROCS, DEMOLICIONS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES

P214 -  DESMUNTATGES O ENDERROCS D'ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ

P2143- -  ARRENCADA DE PAVIMENTS I SOLERES

Plec de condicions

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

Demolició d'elements de vialitat, arrencada de paviments o soleres o desmuntatge de paviments.
L'enderroc i l'arrencada, pressuposen que el material resultant no te cap utilitat i serà
transportat a un abocador.
S'han considerat els elements següents:
- Vorada col·locada sobre terra o formigó
- Paviment de formigó, panots, llambordins o mescla bituminosa
- Paviment de rajola ceràmica, pedra natural, llambordins o còdols
- Material sintètic i capa d'anivellació
- Terratzo i capa de sorra
- Solera de formigó
- Esglaó
- Revestiment d'esglaó
- Recrescut de morter de ciment
- Sòcol de fusta, ceràmic o de pedra
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Enderrocs o arrencades:
- Preparació de la zona de treball
- Demolició de l'element amb els mitjans adients
- Trossejament i apilada de la runa
- Càrrega de runa sobre camió
CONDICIONS GENERALS:
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la
càrrega, en funció dels mitjans de què es disposin i de les condicions de transport.
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin
(transport a abocador, reutilització, eliminació en obra, etc.).
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.
El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF abans
d'iniciar els treballs, on s'ha d'especificar, com a mínim:
- Mètode d'enderroc i fases
- Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris
- Estabilitat i protecció de les construccions i elements de l'entorn i els que s'han de
conservar
- Manteniment i substitució provisional dels serveis afectats pels treballs
- Mitjans d'evacuació i especificació de les zones d'abocament dels productes d'enderroc
- Cronograma dels treballs
- Pautes de control i mesures de seguretat i salut
La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas, electricitat,
etc.).
El paviment no ha de tenir conductes d'instal·lació en servei a la part per arrencar, s'han de
desmuntar els aparells d'instal·lació i de mobiliari existents, així com qualsevol element que
pugui destorbar la feina.
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.
L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molèsties o perjudicar les
construccions, bens o persones de l'entorn.
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i
carregar.
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui
afectar les construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.
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L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal
d'aconseguir les condicions de seguretat suficients.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa.
Els materials d'aplec i posterior reaprofitament s'han de situar en una zona amplia i
arrecerada.
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i
d'emmagatzematge i transport de productes de construcció.
ARRENCADA DE PAVIMENTS SITUATS SOBRE SOSTRES:
El paviment s'aixecarà abans de procedir a l'enderroc de l'element resistent en el qual està
col·locat, sense afectar la capa de compressió del sostre ni debilitar les voltes, bigues o
biguetes.
No es dipositarà runa damunt de les bastides.
No s'acumularà runa en tanques, murs i suports pròpies que hagin de mantenir-se dempeus o
d'edificacions i elements aliens a l'enderroc.
No s'acumularà runa amb un pes superior a 100 kg/m2 damunt dels sostres, en cap cas.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

ENDERROC D'ESGLAÓ, ARRENCADA DE REVESTIMENT D'ESGLAÓ, DE SÒCOL, DE VORADA O RIGOLA:
m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT.
ENDERROC DE SOLERA LLEUGERAMENT ARMADA, ARRENCADA I DESMUNTATGE DE PAVIMENT, ARRENCADA DE
RECRESCUT:
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
ENDERROC DE SOLERA DE FORMIGÓ EN MASSA:
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.

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).
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del
pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la
construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones (PG-3).
* Orden de 10 de febrero de 1975, por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la
Edificación. NTE-ADD/1975: Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones.
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P2 -  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS

P21 -  ENDERROCS, DEMOLICIONS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES

P214 -  DESMUNTATGES O ENDERROCS D'ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ

P2146- -  DEMOLICIÓ DE PAVIMENT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

P2146-DJ3Q.

Plec de condicions

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

Demolició d'elements de vialitat, arrencada de paviments o soleres o desmuntatge de paviments.
S'han considerat els elements següents:
- Vorada col·locada sobre terra o formigó
- Rigola de formigó o de panots col·locats sobre formigó
- Paviment de formigó, panots, llambordins o mescla bituminosa
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Demolició de l'element amb els mitjans adients
- Trossejament i apilada de la runa
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CONDICIONS GENERALS:
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la
càrrega, en funció dels mitjans de què es disposin i de les condicions de transport.
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin
(transport a abocador, reutilització, eliminació en obra, etc.).
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.
El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF abans
d'iniciar els treballs, on s'ha d'especificar, com a mínim:
- Mètode d'enderroc i fases
- Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris
- Estabilitat i protecció de les construccions i elements de l'entorn i els que s'han de
conservar
- Manteniment i substitució provisional dels serveis afectats pels treballs
- Mitjans d'evacuació i especificació de les zones d'abocament dels productes d'enderroc
- Cronograma dels treballs
- Pautes de control i mesures de seguretat i salut
La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas, electricitat,
etc.).
El paviment no ha de tenir conductes d'instal·lació en servei a la part per arrencar, s'han de
desmuntar els aparells d'instal·lació i de mobiliari existents, així com qualsevol element que
pugui destorbar la feina.
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.
L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molèsties o perjudicar les
construccions, bens o persones de l'entorn.
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i
carregar.
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui
afectar les construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal
d'aconseguir les condicions de seguretat suficients.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa.
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i
d'emmagatzematge i transport de productes de construcció.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

ENDERROC O FRESAT DE PAVIMENT:
m2 de paviment realment enderrocat, 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).
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del
pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la
construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones (PG-3).
* Orden de 10 de febrero de 1975, por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la
Edificación. NTE-ADD/1975: Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones.
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P214P- -  ENDERROC DE FONAMENT I CONTENCIÓ

Plec de condicions

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

Enderroc d'elements de fonamentació d'estructures i d'elements de contenció de terres amb
càrrega manual o mecànica sobre camió o contenidor.
S'han considerat les eines de demolició següents:
- Mitjans manuals
- Martell picador
- Martell trencador sobre retroexcavadora
S'han considerat els materials següents:
- Maçoneria
- Obra ceràmica
- Formigó en massa
- Formigó armat
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Enderroc de l'element amb els mitjans adients
- Tall d'armadures i elements metàl·lics
- Trossejament i apilada de la runa
- Càrrega de la runa sobre el camió
CONDICIONS GENERALS:
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la
càrrega, en funció dels mitjans de què es disposin i de les condicions de transport.
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin
(transport a abocador, reutilització, eliminació en obra, etc.).
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.
El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF abans
d'iniciar els treballs, on s'ha d'especificar, com a mínim:
- Mètode d'enderroc i fases
- Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris
- Estabilitat i protecció de les construccions i elements de l'entorn i els que s'han de
conservar
- Manteniment i substitució provisional dels serveis afectats pels treballs
- Mitjans d'evacuació i especificació de les zones d'abocament dels productes d'enderroc
- Cronograma dels treballs
- Pautes de control i mesures de seguretat i salut
S'ha de demolir en general, en ordre invers al que es va seguir per a la seva construcció.
S'ha de demolir de dalt a baix, per tongades horitzontals, de manera que la demolició es faci
pràcticament al mateix nivell.
La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas, electricitat,
etc.).
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.
L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molèsties o perjudicar les
construccions, bens o persones de l'entorn.
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i
carregar.
Durant els treballs es permet que l'operari treballi sobre l'element si aquest és estable i
l'alçària és <= 2 m.
En acabar la jornada no s'han de deixar trams d'obra amb perill d'inestabilitat.
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui
afectar les construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal
d'aconseguir les condicions de seguretat suficients.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa.
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i
d'emmagatzematge i transport de productes de construcció.
FONAMENTS:
L'element per a enderrocar no ha d'estar sotmès a l'acció d'elements estructurals que li
transmetin càrregues.
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MURS DE CONTENCIÓ:
El mur per enderrocar no ha d'estar sotmès a l'acció de càrregues o d'empentes de terres.
Quan l'alçària lliure en una o en ambdues cares és >= 6 m s'han de col·locar bastides amb una
barana i un sòcol.
Si es preveuen desplaçaments laterals de l'element, cal apuntalar-lo i protegir-lo per tal
d'evitar-ne l'esfondrament.
La runa s'ha d'abocar cap a l'interior del recinte, sense que es produeixin pressions
perilloses sobre l'estructura per acumulació de material.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

m3 de volum realment enderrocat, amidat com a diferència entre els perfils aixecats abans de
començar l'enderroc i els aixecats al finalitzar l'enderroc, aprovats per la DF.

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).
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del
pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la
construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones (PG-3).
* Orden de 10 de febrero de 1975, por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la
Edificación. NTE-ADD/1975: Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones.
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P2 -  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS

P21 -  ENDERROCS, DEMOLICIONS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES

P214 -  DESMUNTATGES O ENDERROCS D'ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ

P214W- -  TALL AMB DISC EN PAVIMENT PER MARCAR LÍMIT DEMOLICIÓ

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

P214W-FEMM.

Plec de condicions

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

Tall fet amb maquina tallajunts en un paviment que s'ha de demolir, per tal de delimitar la
zona afectada, i que en fer la demolició els límits del paviment que resti siguin rectes i
uniformes.
Ha d'estar feta al lloc indicat a la DT, amb les modificacions introduides al replanteig
previ, aprovades per la DF.
Toleràncies d'execució:
- Replanteig:  ± 10 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.
El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF abans
d'iniciar els treballs, on s'ha d'especificar, com a mínim:
- Mètode d'enderroc i fases
- Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris
- Estabilitat i protecció de les construccions i elements de l'entorn i els que s'han de
conservar
- Manteniment i substitució provisional dels serveis afectats pels treballs
- Mitjans d'evacuació i especificació de les zones d'abocament dels productes d'enderroc
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- Cronograma dels treballs
- Pautes de control i mesures de seguretat i salut

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

TALL DE PAVIMENT:
m de llargària executada realment, amidada segons les especificacions del projecte, comprovada
i acceptada expressament per la DF.

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

   
____________________________________________________________________________

   

   
P2 -  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS

P21 -  ENDERROCS, DEMOLICIONS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES

P21D -  DESMUNTATGES D'ELEMENTS D'INSTAL·LACIONS

P21DH- -  DESMUNTATGE DE SUPORT I LLUMENERA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

P21DH-8GXH.

Plec de condicions

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

Arrencada, desmuntatge i enderroc, càrrega i transport a abocador, magatzem o lloc de nova
col·locació d'elements d'instal·lacions de gas, elèctriques, lampisteria o d'enllumenat.
S'han considerat les unitats d'obra següents:
- Arrencada de llum superficial
- Desmuntatge de llum superficial
- Desmuntatge de fanal
- Desmuntatge de braç mural
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Operacions de preparació
- Desconnexió de la xarxa d'alimentació, i protecció dels terminals, en el seu cas
- Desmuntatge o arrencada dels elements
- Enderroc dels fonaments si es el cas
- Neteja de la superfície de les restes de runa
- Càrrega, transport i descàrrega a les zones autoritzades d'abocament de la runa i dels
materials de rebuig generats i condicionament de l'abocador
- Càrrega, transport al magatzem o lloc de nova utilització dels materials que indica la DT,
descàrrega i classificació
CONDICIONS GENERALS:
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin
(transport a abocador, reutilització, eliminació en obra, etc.).

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.
La xarxa ha d'estar fora de servei.
Si la xarxa o l'element a desmuntar conté fluids, aquests s'han de buidar.
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Els elements s'han de desmuntar amb les eines apropiades.
Es tindrà especial cura amb els elements que s'han de tornar a muntar en un altre lloc.
Els elements grans i pesats s'han de subjectar i manipular pels punts d'ancoratge disposats
per a aquest fi. Si aquests punts es varen retirar durant el muntatge, aleshores es tornaran a
muntar.
Es farà servir la maquinària adequada per a la manipulació dels elements a desmuntar (grues,
cistelles, etc.).
Qualsevol conducció que empalmi amb l'element ha de quedar obturada. Si es tracta d'un element
elèctric, l'extrem de la part que no es retira ha de quedar convenientment protegit.
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.
Cal prendre les mesures de precaució necessàries per aconseguir unes condicions de seguretat
suficients i evitar danys a les construccions pròximes.
S'han de senyalar els elements que hagin de conservar-se intactes, segons s'indiqui en la
Documentació Tècnica o, en el seu defecte, la DF.
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats.
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i
carregar.
En cas d'imprevistos (olors de gas, etc.) o quan les operacions que es realitzin puguin
afectar les construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal
d'aconseguir les condicions de seguretat suficients.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa.
El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi
transportar, proveït dels elements que calen per al seu desplaçament correcte.
Durant el transport s'ha de protegir el material perquè no es produeixin pèrdues en el
trajecte.
En cas d'utilització d'abocador, el contractista no podrà abocar material procedent de l'obra
sense que prèviament estigui aprovat l'abocador pel Director d'Obra i per la comissió de
seguiment mediambiental, en el cas que estigui constituïda.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

ARRENCADA D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES O D'ENLLUMENAT:
Unitat d'element realment desmuntat, inclòs l'enderroc dels suports i fonaments si es el cas,
amidat segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.
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P2 -  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS

P21 -  ENDERROCS, DEMOLICIONS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES

P21R -  DESMUNTATGES O ENDERROCS D'ELEMENTS DE JARDINERIA

P21R0- -  TALA CONTROLADA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

P21R0-92GW.

Plec de condicions

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

Arrencada d'arbres, arrels i part aèria, amb càrrega manual o mecànica sobre camió o
contenidor.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
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- Tala de les branques   
- Tall del tronc
- Arrencada de la soca i arrels principals
- Trossejament i apilada de les branques i arrels
- Càrrega sobre el camió o contenidor de branques, arrels i brossa resultant
- Reblert del clot amb terres adequades
CONDICIONS GENERALS:
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la
càrrega, en funció dels mitjans de què es disposin i de les condicions de transport.
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin
(transport a abocador, reutilització, eliminació en obra, etc.).
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material.
El forat de la soca ha de quedar reblert amb terres adequades, compactades amb el mateix grau
que les del voltant.
No han de quedar soterrades al terreny arrels de diàmetre superior a 10 cm.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.
Només s'ha d'arrencar els arbres indicats a la DT.
El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF abans
d'iniciar els treballs, on s'ha d'especificar, com a mínim:
- Mètode d'enderroc i fases
- Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris
- Estabilitat i protecció de les construccions i elements de l'entorn i els que s'han de
conservar
- Manteniment i substitució provisional dels serveis afectats pels treballs
- Mitjans d'evacuació i especificació de les zones d'abocament dels productes d'enderroc
- Cronograma dels treballs
- Pautes de control i mesures de seguretat i salut
S'han de talar primer les branques laterals, deixant net el tronc.
S'ha de garantir que la caiguda del tronc no afectarà a cap construcció o servei públic.
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.
L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molèsties o perjudicar les
construccions, bens o persones de l'entorn.
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i
carregar.
En acabar la jornada no s'han de deixar trams d'obra amb perill d'inestabilitat.
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui
afectar les construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal
d'aconseguir les condicions de seguretat suficients.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa.
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i
d'emmagatzematge i transport de productes de construcció.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'arbre realment arrencat, aprovat per la DF

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

* Orden de 10 de febrero de 1975, por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la
Edificación. NTE-ADD/1975: Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones.
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P221B- -  EXCAVACIÓ DE RASA I POU

Plec de condicions

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

Conjunt d'operacions per obrir rases i pous de fonaments, o de pas d'instal·lacions,
realitzades amb mitjans mecànics o manuals, de forma contínua o realitzades per dames.
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 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
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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 CRITERI 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.
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.
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

P221E-AWDV.

Plec de condicions

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

Conjunt d'operacions per obrir rases i pous de fonaments, o de pas d'instal·lacions,
realitzades amb mitjans mecànics o manuals, de forma contínua o realitzades per dames.
Conjunt d'operacions necessàries per obrir rases i pous de fonaments realitzades amb mitjans
mecànics o amb utilització d'explosius.
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.
Cal extreure les roques suspeses, les terres i els materials amb perill de despreniment.
No s'han d'acumular terres o materials a la vora de l'excavació.
No s'ha de treballar simultàniament en zones superposades.
S'ha d'estrebar sempre que consti al projecte i quan ho determini la DF. L'estrebada ha de
complir les especificacions fixades al seu plec de condicions.
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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.
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.
EXCAVACIÓ DE RASES EN PRESÈNCIA DE SERVEIS
Quan l'excavació es realitzi amb mitjans mecànics, cal que un operari extern al maquinista
supervisi l'acció de la cullera o el martell, alertant de la presència de serveis.

3.- UNITAT I CRITERI 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.
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).
* Orden de 28 de septiembre de 1989 por la que se modifica el artículo 104 del Pliego de
Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del
pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la
construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones (PG-3).
Real Decreto 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 la que se aprueban determinadas Instrucciones Técnicas
complementarias relativas a los capítulos IV,V,VII,IX y X del Reglamento General de Normas
Básicas de Seguridad Minera
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P2 -  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS

P22 -  MOVIMENTS DE TERRES

P224 -  REPÀS I PICONATGE D'ELEMENTS EXCAVATS

P2241- -  REPÀS I PICONATGE DE RASA, ESPLANADA O CAIXA DE PAVIMENT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

P2241-52SS.

Plec de condicions

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

Conjunt d'operacions necessàries per a conseguir l'acabat geomètric de l'element.
S'han considerat els elements següents:
- Sòl de rasa
- Esplanada
- Caixa de paviment
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball (no inclou entibació)
- Situació dels punts topogràfics
- Execució del repàs
- Compactació de les terres, en el seu cas
CONDICIONS GENERALS:
El repàs s'ha de fer poc abans de completar l'element.
El fons ha de quedar horitzontal, pla i anivellat.
L'acord entre el sòl i els paraments de la rasa ha de formar un angle recte.
L'aportació de terres per a correccions de nivell ha de ser mínima, de les mateixes existents
i d'igual compacitat.
Toleràncies d'execució:
- Horitzontalitat prevista:  ± 20 mm/m
- Planor:  ± 20 mm/m
- Nivells:  ± 50 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

La qualitat del terreny després del repàs, necessita l'aprovació explícita de la DF.
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) s'han de
suspendre els treballs i avisar la DF.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

P2255-DPIL.

Plec de condicions

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 als 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 canonada 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
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abans de l'execució.
El material s'ha d'estendre per tongades successives i uniformes, sensiblement paral·leles a
la rasant final, i amb un gruix <= 25 cm.
No s'ha d'estendre cap tongada fins que la inferior compleixi les condicions exigides.
El material de cada tongada ha de tenir les característiques uniformes; en cas de no ser així,
es buscaria la uniformitat mesclant-los amb els mitjans adequats.
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 assecat bé, o
s'ha d'escarificar afegint la tongada següent més seca, de forma que l'humitat resultant sigui
l'adient.
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.
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.
S'ha de compactar amb les precaucions necessàries per a no produïr moviments ni danys a la
canonada 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 CRITERI 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).
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del
pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la
construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones (PG-3).

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Inspecció visual de la base sobre la que s'assentarà el reblert.
- Inspecció visual del material a la descàrrega dels camions, retirant el que presenti restes
de terra vegetal, matèria orgànica o pedres de grandària superior a l'admissible.
- Control de l'estesa: comprovació visual del gruix i amplada de les tongades d'execució i
control de la temperatura ambient.
- Control de compactació. Es considera com a lot de control, el material compactat en un dia,
corresponent a una mateixa procedència i tongada d'estesa, amb una superfície màxima de 150
m2. Es realitzaran 5 determinacions de la humitat i densitat in-situ (ASTM D 30-17).
- Assaig de placa de càrrega (DIN 18134), cada 450 m2, i al menys un cop per capa de reblert.
En la zona d'aplicació de la placa es determinarà la humitat in-situ (NLT-103).
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- Presa de coordenades i cotes a banda i banda i sobre l'eix de la plataforma en la coronació
del reblert, i control de l'amplada de la tongada estesa, cada 20 m lineals com a màxim.
- Inspecció visual per a detectar punts baixos capaços de retenir aigua.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es seguiran els criteris que en cada cas, indiqui la DF. En general, els punts de control de
densitat i humitat estaran uniformement repartits en sentit longitudinal i aleatòriament
distribuïts en la secció transversal de la tongada. En el cas de reblerts d'estreps o elements
en els que es pugui produir una transició brusca de rigidesa, la distribució dels punts de
control de compactació serà uniforme, a 50 cm dels paraments.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No es podrà iniciar l'execució del reblert sense corregir els defectes observats a la base
d'assentament.
Donada la rapidesa de la cadena operativa "extracció-compactació", la inspecció visual té una
importància fonamental en el control dels reblerts, tant a nivell de materials com per a
l'estesa.
La densitat obtinguda després de la compactació en coronació haurà de ser superior al 100 % de
la màxima obtinguda en el Próctor Modificat (UNE 103501), i del 95 % en la resta de zones. En
tot cas, la densitat ha de ser >= a la de les zones contigües al replè.
El contingut d'humitat de les capes compactades no serà causa de rebuig, excepte en el cas
d'utilitzar, per causes justificades, sòls amb característiques expansives amb un inflament
lliure <= 5%.
El valor del mòdul d'elasticitat (segon cicle) obtingut a la placa de càrrega ha de complir
les limitacions establertes al plec de condicions.
En cas d'incompliment, el contractista corregirà la capa executada, per recompactació o
substitució del material. En general, es treballarà sobre tota la tongada afectada (lot), a
menys que el defecte de compactació estigui clarament localitzat. Els assaigs de comprovació
de la compactació s'intensificaran al doble sobre les capes corregides.
Qualsevol altre cas d'execució incorrecta serà responsabilitat del Contractista, i la seva
obligació serà reparar sense cost algun els errors que hagin sorgit.   
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P2 -  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS

P22 -  MOVIMENTS DE TERRES

P225 -  REBLERT, ESTESA I PICONATGE DE TERRES

P2258- -  TERRAPLENAT I PICONATGE DE TERRAPLENS, RASES I POUS

Plec de condicions

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

Operacions d'estesa de terres o granulats, i compactació si es el cas, per al reblert de
rases, forats d'excavacions o esplanades que han d'augmentar la seva cota d'acabat, i
operacions de correcció de la superfície del fons d'una excavació, prèviament al seu reblert.
S'han considerat els tipus següents:
- Terraplenat i piconatge amb terres adequades d'esplanades
- Terraplenat i piconatge en rases i pous, amb terres adequades
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Terraplenat i piconatge de terres o reblert de rases:
- Preparació de la zona de treball
- Situació dels punts topogràfics
- Aportació del material si es tracta de graves, tot-u o granulats reciclats
- Reblert de les rases per tongades del gruix indicat
- Compactació de les terres o sorres
TERRAPLENAT I PICONATGE O REBLERT DE RASES:
Conjunt d'operacions d'estesa i compactació de terres adequades o sorres, per a aconseguir una
plataforma amb terres superposades, o el reblert d'una rasa.
El material s'ha d'estendre per tongades successives sensiblement paral·leles a la rasant
final.
El gruix de la tongada ha de ser uniforme i ha de permetre la compactació prevista d'acord amb
els mitjans que s'utilitzin.
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El material que s'utilitzi ha de complir les especificacions fixades en el plec de condicions
corresponent.
En tota la superfície s'ha d'arribar, com a mínim, al grau de compactació previst expressat
com a percentatge sobre la densitat màxima obtinguda en l'assaig Pròctor Modificat (UNE
103501).

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

TERRAPLENAT, REBLERT O ESTESA:
S'han de suspendre els treballs en cas de pluja o quan la temperatura ambient sigui inferior
a:
- 0° C en reblert o estesa de grava
- 2° C en terraplenat amb terres adequades
S'han de mantenir els pendents i els dispositius de drenatge necessaris per a evitar
entollaments.
A les vores amb estructures de contenció la compactació s'ha de fer amb piconadora manual
(picadora de granota).
No s'ha de treballar simultàniament en capes superposades.
Després de pluges no s'ha d'estendre una altre tongada fins que l'última no s'hagi eixugat.
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

TERRAPLENAT, REBLERT O ESTESA:
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.
La partida d'obra inclou el subministrament i aportació del material en cas de graves, tot-u o
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

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.
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P2 -  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS

P22 -  MOVIMENTS DE TERRES

P22D -  NETEJA I ESBROSSADA DEL TERRENY

P22D0- -  ESBROSSADA DEL TERRENY

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

P22D0-52YM.

Plec de condicions

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

Retirada i extracció en les zones designades, de tots els elements que puguin estorbar
l'execució de l'obra (brossa, arrels, runa, plantes, etc.), amb mitjans mecànics i càrrega
sobre camió.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Situació dels punts topogràfics
- Protecció dels elements que s'han de conservar
- Retirada de la capa superficial del terreny (10-15 cm) amb la vegetació i la brossa
- Càrrega dels materials sobre camió
CONDICIONS GENERALS:
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La superfície resultant ha de ser l'adequada per al desenvolupament de treballs posteriors.
No han de quedar soques ni arrels > 10 cm en una fondària >= 50 cm, per sota del nivell de
l'esplanada, fora d'aquest àmbit les soques i arrels poden quedar tallades a ras de sòl.
Els forats existents i els que resultin de les operacions d'esbrossada (extracció d'arrels,
etc.), han de quedar reblerts amb les terres de la mateixa qualitat que el sòl i amb el mateix
grau de compactació.
La capa de terra vegetal ha de quedar retirada en el gruix definit en la DT o, en el seu
defecte, l'especificat per la DF. Només en els casos en que la qualitat de la capa inferior
aconsellin mantenir la capa de terra vegetal o per indicació expressa de la DF, aquesta no es
retirarà.
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la
càrrega, en funció dels mitjans de què es disposin i de les condicions de transport.
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin
(transport a abocador, reutilització, eliminació en obra, etc.).
Els elements que s'han de conservar, segons el que determini la DF, han de quedar intactes, no
han de patir cap desperfecte.

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'han de senyalar els elements que hagin de conservar-se intactes, segons s'indiqui en la
Documentació Tècnica o, en el seu defecte, la DF.
La terra vegetal, en cas que no s'utilitzi immediatament, ha d'emmagatzemar-se en piles
d'alçària inferior a 2 m. No s'ha de circular per sobre desprès de ser retirada.
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal
d'aconseguir les condicions de seguretat suficients.
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.
Les operacions d'eliminació de material en l'obra s'ha de fer seguint mètodes permesos i amb
les precaucions necessàries per tal de no perjudicar els elements de l'entorn.
En cas d'enterrar materials obtinguts de l'esbrossada, s'han d'estendre per capes. Cada capa
ha de barrejar-se amb el sòl, de manera que no quedin buits. Per sobre de la capa superior
s'ha d'estendre una capa de sòl de 30 cm de gruix com a mínim, compactada. No s'han d'enterrar
materials en zones on pugui haver-hi corrents d'aigua.
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i
d'emmagatzematge i transport de productes de construcció.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

m2 de superfície 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).
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del
pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la
construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones (PG-3).
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P2 -  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS

P2R -  GESTIÓ DE RESIDUS I MATERIAL D'EXCAVACIÓ

P2R5- -  TRANSPORT DE RESIDUS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
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P2R5-DT1A.

Plec de condicions

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

Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l'obra: residu de construcció o
demolició o material d'excavació.
S'han considerat les operacions següents:
- Transport o càrrega i transport del residu: material procedent d'excavació o residu de
construcció o demolició
- Subministrament i recollida del contenidor dels residus
RESIDUS ESPECIALS:
Els residus especials sempre s'han de separar.
Els residus especials s'han de dipositar en una zona d'emmagatzematge separada de la resta.
Temps màxim d'emmagatzematge: 6 mesos.
Els materials potencialment perillosos han d'estar separats per tipus compatibles i
emmagatzemats en bidons o contenidors adequats, amb indicació del tipus de perillositat.
El contenidor de residus especials ha de situar-se en un lloc pla, fora del trànsit habitual
de la maquinària d'obra, per tal d'evitar vessaments accidentals
Cal senyalitzar convenientment els diferents contenidors de residus especials, tenint en
compte les incompatibilitats segons els símbols de perillositat representat en les etiquetes.
Els contenidors de residus especials han d'estar tapats i protegits de la pluja i la radiació
solar excessiva.
Els bidons que contenen líquids perillosos (olis, desencofrants, etc.) s'han d'emmagatzemar en
posició vertical i sobre cubetes de retenció de líquids per tal d'evitar fuites.
Els contenidors de residus especials s'han de col·locar sobre un terra impermeabilitzat.
CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS:
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes
condicions de seguretat suficients.
S?ha d´evitar que es barregin terres no contaminades procedents d?excavació no contaminats amb
altres residus d?enderroc, o terres contaminades.
Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar alteracions
perjudicials del material.
El contenidor ha d'estar adaptat al material que ha de transportar.
El trajecte que s'ha de recórrer ha de complir les condicions d'amplària lliure i de pendent
adequades a la maquinària que s'utilitzi.
TRANSPORT A OBRA:
Transport de terres i material d'excavació o del rebaix, o residus de la construcció, entre
dos punts de la mateixa obra.
Les àrees d'abocada han de ser les que defineixi el "Pla de Gestió de Residus de la
Construcció i Enderrocs" de l'obra.
L'abocada s'ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats al "Pla de Gestió de Residus de
la Construcció i els Enderrocs" de l'obra.
Les terres han de complir les especificacions del seu plec de condicions en funció del seu ús,
i cal que tinguin l'aprovació de la DF.
TRANSPORT A INSTAL.LACIÓ EXTERNA DE GESTIÓ DE RESIDUS:
El material de rebuig que el "Pla de Gestió de Residus de la Construcció i els Enderrocs" i el
que la DF no accepti per a reutilitzar en obra, s'ha de transportar a una instal·lació externa
autoritzada, per tal de rebre el tractament definitiu.
El contractista ha de lliurar al promotor un certificat on s'indiqui, com a mínim:
- Identificació del productor dels residus
- Identificació del posseïdor dels residus
- Identificació de l'obra de la qual prové el residu i en el seu cas, el número de llicència
d'obra
- Identificació del gestor autoritzat que ha rebut el residu i si aquet no fa la gestió de
valorització o eliminació final del residu, la identificació, cal indicar també qui farà
aquesta gestió
- Quantitat en t i m3 del residu gestionat i la seva codificació segons codi LER

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

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

TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ O RESIDUS:
m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui,
incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o
qualsevol altre acceptat prèviament i expressament per la DF.
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador.
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:
Es considera un increment per esponjament d'un 35%.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los
residuos de construcción y demolición.
Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei
reguladora dels residus.
Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de valorización y
eliminación de residuos y la lista europea de residuos.
Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las
operaciones de valorización y eliminación de residuos y lista europea de residuos.
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación
del medio ambiente producida por el amianto.
Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la
construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la
construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció.
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P2 -  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS

P2R -  GESTIÓ DE RESIDUS I MATERIAL D'EXCAVACIÓ

P2RA- -  DEPOSICIÓ DE RESIDUS INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

P2RA-EU7F.

Plec de condicions

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

Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l'obra: residu de construcció o
demolició o material d'excavació.
S'han considerat les operacions següents:
- Deposició del residu no reutilitzat en la instal·lació autoritzada de gestió on se li
aplicarà el tractament de valorització, selecció i emmagatzematge o eliminació
DISPOSICIÓ DE RESIDUS:
Cada fracció s'ha de dipositar al lloc adequat legalment autoritzat per a que se li apliqui el
tipus de tractament especificat en la DT: valorització, emmagatzematge o eliminació.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:
La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del
mateix.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
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DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIO INERTS O NO ESPECIALS I DE MATERIAL
D'EXCAVACIÓ:
m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent.
DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ ESPECIALS:
kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent.
DISPOSICIÓ DE RESIDUS:
La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre
corresponent.
Inclou el cànon d'abocament del residu a dipòsit controlat segons el que determina la Llei
8/2008, el pagament del qual queda suspès segons la Llei 7/2011.
La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informació necessària per
complimentar el certificat de disposició de residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL
DECRETO 105/2008.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los
residuos de construcción y demolición.
Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei
reguladora dels residus.
Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de valorización y
eliminación de residuos y la lista europea de residuos.
Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las
operaciones de valorización y eliminación de residuos y lista europea de residuos.
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación
del medio ambiente producida por el amianto.
Llei 8/2008, del 10 de juliol, de finançament de les infraestructures de gestió dels residus i
dels cànons sobre la disposició del rebuig dels residus.
Llei 7/2011, del 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres.
Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la
construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la
construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció.
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P8 -  REVESTIMENTS

P81 -  ARREBOSSATS I ENGUIXATS

P811- -  ARREBOSSAT

Plec de condicions

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

Arrebossats realitzats amb morter de ciment, morter de calç, morter mixt o morter porós
drenant, aplicats en paraments horitzontals o verticals, interiors o exteriors i formació
d'arestes amb morter de ciment mixt o pasta de ciment ràpid.
S'han considerat els tipus següents:
- Arrebossat esquerdejat
- Arrebossat a bona vista
- Arrebossat reglejat
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Arrebossat esquerdejat:
- Neteja i preparació de la superfície de suport
- Aplicació del revestiment
- Cura del morter
Arrebossat a bona vista o arrebossat reglejat:
- Neteja i preparació de la superfície de suport
- Execució de les mestres
- Aplicació del revestiment
- Acabat de la superfície
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- Cura del morter
- Repassos i neteja final
ARREBOSSAT:
Ha de quedar ben adherit al suport.
El revestiment exterior ha de tenir junts de dilatació. La distància entre junts ha de ser
suficient per tal que no s'esquerdi.
S'han de respectar els junts estructurals.
Quan l'acabat és deixat de regle, esquitxat o remolinat sense lliscar, a l'arrebossat acabat
no hi ha d'haver esquerdes i ha de tenir una textura uniforme.
Quan l'acabat és remolinat i lliscat, a l'arrebossat acabat no hi ha d'haver pols, ni
fissures, forats o d'altres defectes.
Gruix de la capa:
- Arrebossat esquerdejat:  <= 1,8 cm
- Arrebossat reglejat o a bona vista:  1,1 cm
- Arrebossat amb morter porós drenant:  2 a 4 cm
Arrebossat reglejat:
- Distància entre mestres:  <= 150 cm
Toleràncies d'execució per a l'arrebossat:
- Planor:
     - Acabat esquerdejat:  ± 10 mm
     - Acabat a bona vista:  ± 5 mm
     - Acabat reglejat:  ± 3 mm
- Aplomat (parament vertical):
     - Acabat a bona vista:  ± 10 mm/planta
     - Acabat reglejat:  ± 5 mm/planta
- Nivell (parament horitzontal):
     - Acabat a bona vista:  ± 10 mm/planta
     - Acabat reglejat:  ± 5 mm/planta
Toleràncies quan l'arrebossat és a bona vista o reglejat:
- Gruix de l'arrebossat:  ± 2 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:
S'han d'aturar els treballs quan la temperatura sobrepassi els límits de 5° C i 35° C, la
velocitat del vent sigui superior a 50 km/h o plogui. Si, un cop executat el treball, es donen
aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta i s'han de refer les parts afectades.
Per a iniciar-ne l'execució en els paraments interiors cal que la coberta s'hagi acabat, per
als paraments situats a l'exterior cal, a més, que funcioni l'evacuació d'aigües.
S'han d'evitar cops i vibracions que puguin afectar el material durant l'adormiment.
ARREBOSSAT:
S'han de col·locar tots els elements que hagin d'anar fixats als paraments i no dificultin
l'execució del revestiment.
Els paraments d'aplicació han d'estar sanejats, nets i humits. Si cal, es poden repicar abans.
Quan l'arrebossat és esquerdejat, s'ha d'aplicar llançant amb força el morter contra els
paraments.
Quan l'arrebossat és a bona vista, s'han de fer mestres amb el mateix morter a les cantonades
i als racons.
Quan l'arrebossat és reglejat, s'han de fer mestres amb el mateix morter, als paraments,
cantonades, racons i voltants d'obertures. Les arestes i les mestres han d'estar ben
aplomades.
Quan l'arrebossat és esquitxat, s'ha d'aplicar en dues capes: la primera prement amb força
sobre els paraments i la segona esquitxada sobre l'anterior.
Quan l'acabat és deixat de regle o remolinat, s'ha d'aplicar prement amb força sobre els
paraments.
El lliscat s'ha d'aplicar quan encara estigui humida la capa d'arrebossat.
Durant l'adormiment s'ha d'humitejar la superfície del morter.
Per a fer assecatges artificials es requereix l'autorització explícita de la DF.
No s'han de fixar elements sobre l'arrebossat fins que hagin passat set dies, com a mínim, o
s'hagi adormit.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

ARREBOSSAT:
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents:
En paraments verticals:
- Obertures <= 2 m2: No es dedueixen
- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueix el 50%
- Obertures > 4 m2: Es dedueix el 100%
En paraments horitzontals:
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- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%
Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de
fer els retorns, com ara brancals, llindes, etc. En cas de deduir-se el 100% del forat cal
amidar també  aquests paraments.
Aquests criteris inclouen la neteja dels elements que configuren les obertures, com és ara
bastiments que s'hagin embrutat.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Inspecció de la superfície sobre la que es realitzarà l'arrebossat.
- Neteja i preparació de la superfície de suport
- Control d'execució de les mestres
- Acabat de la superfície
- Repassos i neteja final
- Inspecció visual de la superfície acabada.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Repassos i neteja final
- Inspecció visual de la superfície acabada.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.

   
____________________________________________________________________________

   

   
P9 -  FERMS I PAVIMENTS

P93 -  BASES, SOLERES I RECRESCUDES

P931- -  BASE DE FORMIGÓ

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

P931-3G6L.

Plec de condicions

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

Formació de subbase o base de formigó per a suport de paviment.
Es considera estesa i vibració manual la col·locació del formigó amb regle vibratori, i estesa
i vibració mecànica la col·locació del formigó amb estenedora.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Muntatge d'encofrats
- Col·locació del formigó
- Execució de junts de dilatació i formigonament
- Protecció del formigó fresc i curat
- Desmuntatge dels encofrats
CONDICIONS GENERALS:
La superfície acabada ha d'estar reglejada.
No ha de tenir esquerdes ni discontinuïtats.
Ha de formar una superfície plana amb una textura uniforme i s'ha d'ajustar a les alineacions
i a les rasants previstes.
Ha de tenir junts de dilatació fets a distàncies no superiors a 25 m; han de ser de 2 cm
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d'amplària i han d'estar plens d'un material flexible.
Els junts de formigonat han de ser de tot el gruix i s'ha de procurar de fer-los coincidir amb
els junts de retracció.
La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86 de l'EHE-08
Toleràncies d'execució:
- Gruix:  - 15 mm
- Nivell:  ± 10 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

El formigonament s'ha de fer a una temperatura ambient entre 5° C i 40° C.
S'han d'aturar els treballs quan la pluja pugui llevar la capa superficial del formigó fresc.
S'ha de vibrar fins aconseguir una massa compacta i sense que es produeixin segregacions.
Durant l'adormiment i fins que s'aconsegueixi el 70% de la resistència prevista, s'ha de
mantenir humida la superfície del formigó amb els mitjans necessaris segons el tipus de ciment
utilitzat i les condicions climatològiques del lloc.
Aquest procés ha de durar com a mínim:
- 15 dies en temps calorós i sec
- 7 dies en temps humit
La capa no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva formació.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón
Estructural (EHE-08).
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P9 -  FERMS I PAVIMENTS

P93 -  BASES, SOLERES I RECRESCUDES

P93M- -  SOLERA DE FORMIGÓ

Plec de condicions

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

Formació de solera amb formigó per a suport del paviment.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Muntatge d'encofrats
- Col·locació del formigó
- Execució de junts de dilatació i formigonament
- Protecció del formigó fresc i curat
- Desmuntatge dels encofrats
CONDICIONS GENERALS:
No ha de tenir esquerdes ni discontinuïtats.
La superfície acabada ha d'estar reglejada.
Ha de tenir la textura uniforme, amb la planor i el nivell previstos.
Ha de tenir junts de dilatació fets a distàncies no superiors a 25 m; han de ser de 2 cm
d'amplària i han d'estar plens d'un material flexible.
Els junts de formigonat han de ser de tot el gruix i s'ha de procurar de fer-los coincidir amb
els junts de retracció.
La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86 de l'EHE-08
Toleràncies d'execució:
- Gruix: - 10 mm, + 15 mm
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- Nivell:  ± 10 mm
- Planor:  ± 5 mm/3 m

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

El formigonament s'ha de fer a una temperatura ambient entre 5° C i 40° C.
S'ha de vibrar fins a aconseguir una massa compacta, sense que es produeixin segregacions.
Durant el temps de cura i fins a aconseguir el 70% de la resistència prevista, s'ha de
mantenir la superfície del formigó humida. Aquest procés ha de durar com a mínim:
- 15 dies en temps calorós i sec
- 7 dies en temps humit
El paviment no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva formació.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT, amb deducció de la superfície
corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

* Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón
Estructural (EHE-08).
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P9 -  FERMS I PAVIMENTS

P9B -  PAVIMENTS DE PEDRA NATURAL

P9B4- -  PAVIMENT DE PEDRA CALCÀRIA

Plec de condicions

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

Formació de paviment amb llambordins o peces de pedra natural.
S'han considerat els materials i les formes de col·locació següents:
- Paviment de llambordins o lloses col·locats amb morter i junts reblerts amb beurada de
ciment
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
En paviments de lloses col·locats amb morter:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació de la base de morter
- Humectació i col·locació de les peces
- Humectació de la superfície
- Rebliment dels junts amb beurada de ciment
- Neteja de l'excés de beurada
- Protecció del morter de la base i cura
CONDICIONS GENERALS:
El paviment ha de formar una superfície plana,sense resalts entre peces, uniforme i s'ha
d'ajustar a les alineacions i a les rasants previstes.
Les peces han de quedar ben assentades, amb la cara més polida o més ample a dalt.
Les peces han d'estar disposades formant alineacions rectes, segons l'especejament definit en
la DT.
Excepte en les zones classificades com d'ús restringit pel CTE no s'admetran les
discontinuïtats següents en el propi paviment ni en els encontres d'aquest amb altres
elements:
- Imperfeccions o irregularitats que suposin una diferència de nivell de més de 6 mm
- Els desnivells que no superin els 50 mm s'han de resoldre amb una pendent que no excedeixi
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del 25%
- En les zones interiors de circulació de persones, no presentarà perforacions o forats pels
que es pugui introduir una esfera de 15 mm de diàmetre
PAVIMENT COL·LOCAT SOBRE MORTER O LLIT DE SORRA
Les peces han de quedar ben adherides al suport.
Els junts han de quedar plens de material de reblert.
Pendent transversal (paviments exteriors): >= 2%, <= 8%
Quan el paviment es col·loqui amb morter s'hauràn de respectar els junts pròpis del suport.
En el paviment de lloses no hi ha d'haver peces trencades, escantonades, tacades ni amb
d'altres defectes superficials.
En els paviments formats per lloses els junts entre les peces han de complir:
- Peces rejuntades amb morter:  >= 5 mm
- Peces rejuntades amb beurada:  <= 1,5 mm
Toleràncies d'execució:
- Nivell:  ± 10 mm
- Planor:  ± 4 mm/2 m
- Celles:
     - Paviments interiors: <= 1 mm
     - Paviments exteriors: <= 2 mm
- Rectitud dels junts:  ± 3 mm/2 m

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

PAVIMENT COL·LOCAT SOBRE MORTER O LLIT DE SORRA
La superfície del suport ha de ser neta i humida.
El paviment no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva col·locació o el que
indiqui la DT.
COL·LOCACIÓ AMB MORTER I JUNTS REBLERTS AMB BEURADA:
S'han de suspendre els treballs quan la temperatura sigui < 5° C.
Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua
del morter.
Les lloses s'han de col·locar sobre una base de morter de ciment >= 2,5 cm de gruix.
Un cop col·locades les peces s'han de regar per aconseguir l'adormiment del morter de base.
Després s'han de reblir els junts amb la beurada.
JUNTS REBLERTS AMB MORTER O BEURADA:
En exteriors, la superfície ha de mantenir-se humida durant les 72 h següents.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

m2 de superfície executada d'acord amb les especificacions de la DT, amb deducció de la
superfície corresponent a obertures interiors, d'acord amb els criteris següents:
Paviments exteriors:
- Obertures <= 1,5 m2:  No es dedueixen
- Obertures > 1,5 m2:  Es dedueix el 100%
Paviments interiors:
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%
Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords a les vores, sense que comporti
l'ús de materials diferents d'aquells que normalment conformen la unitat.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

PAVIMENT COL·LOCAT SOBRE MORTER O LLIT DE SORRA
No hi ha normativa de compliment obligatori.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
PAVIMENT DE PECES DE PEDRA COL·LOCADA AMB MORTER O SOBRE LLIT DE SORRA
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament.
- Replanteig inicial.
- Col·locació de la capa de sorra, en el seu cas.
- Humectació de la solera.
- Col·locació de les peces amb morter, segons el procediment escollit. Atenció especial als
junts.
- Control del temps d'adormiment.
- Col·locació de la beurada, per al reblert dels junts.
- Neteja de l'excés de beurada.
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- Rebaixat, polit i abrillantat del paviment (si és el cas).
- Neteja del paviment amb serradures.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
- Inspecció visual del paviment acabat: junts, encontres amb altres paviments, etc.
- Control de planor.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de fer segons les indicacions de la DF.
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Quan s'observin irregularitats de replanteig, s'hauran de corregir abans de completar el
paviment.
No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors
d'execució.
La suspensió dels treballs i la correcció de les no conformitats observades aniran a càrrec
del Contractista.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.
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P9 -  FERMS I PAVIMENTS

P9E -  PAVIMENTS DE PANOT I RAJOLA HIDRÀULICA

P9E1- -  PAVIMENT DE PANOT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

P9E1-DMWY.

Plec de condicions

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

Formació de paviments de panot.
S'han considerat els casos següents:
- Paviments de panot col·locats a l'estesa amb sorra-ciment, amb o sense suport de 3 cm de
sorra
- Paviments de panot col·locats a truc de maceta amb morter, amb o sense suport de 3 cm de
sorra
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
En la col·locació a l'estesa amb sorra-ciment:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació de la capa de sorra, en el seu cas
- Col·locació de la sorra-ciment
- Col·locació de les peces de panot
- Humectació de la superfície
- Confecció i col·locació de la beurada
En la col·locació a truc de maceta amb morter:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació de la capa de sorra, en el seu cas
- Col·locació de la capa de morter
- Humectació de les peces per col·locar
- Col·locació de les peces
- Humectació de la superfície
- Confecció i col·locació de la beurada
CONDICIONS GENERALS:
El paviment ha de formar una superfície plana,sense resalts entre peces, uniforme i s'ha
d'ajustar a les alineacions i a les rasants previstes.
En el paviment no hi ha d'haver peces escantonades, taques ni d'altres defectes superfícials.
Les peces han d'estar col·locades a tocar i alineades.
Les peces han de quedar ben assentades, amb la cara més polida o més ample a dalt.
Les peces han d'estar disposades formant alineacions rectes, segons l'especejament definit en
la DT.
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Excepte en les zones classificades com d'ús restringit pel CTE no s'admetran les
discontinuïtats següents en el propi paviment ni en els encontres d'aquest amb altres
elements:
- Imperfeccions o irregularitats que suposin una diferència de nivell de més de 6 mm
- Els desnivells que no superin els 50 mm s'han de resoldre amb una pendent que no excedeixi
del 25%
- En les zones interiors de circulació de persones, no presentarà perforacions o forats pels
que es pugui introduir una esfera de 15 mm de diàmetre
Els acords del paviment han de quedar fets contra les voreres o els murets.
Ha de tenir junts laterals de contracció cada 25 m2, de 2 cm de gruix, segellats amb sorra.
Aquests junts han d'estar el més aprop possible dels junts de contracció de la base.
Els junts que no siguin de contracció han de quedar plens de beurada de ciment pòrtland.
Pendent transversal:  >= 2%
Toleràncies d'execució:
- Nivell:  ± 10 mm
- Planor:  ± 4 mm/2 m
- Rectitud dels junts:  ± 3 mm/2 m
- Replanteig:  ± 10 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

S'han de col·locar començant per les vorades o els murets.
Una vegada col·locades les peces s'ha d'estendre la beurada.
No s'ha de trepitjar després d'haver-se abeurat, fins al cap de 24 h a l'estiu i 48 h a
l'hivern.
COL·LOCACIÓ AMB MORTER I JUNTS REBLERTS AMB BEURADA:
S'han de suspendre els treballs quan la temperatura sigui < 5° C.
Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua
del morter.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

m2 de superfície executada d'acord amb les especificacions de la DT, amb deducció de la
superfície corresponent a obertures interiors, d'acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 1,5 m2:  No es dedueixen
- Obertures > 1,5 m2:  Es dedueix el 100%
Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords a les vores, sense que comporti
l'ús de materials diferents d'aquells que normalment conformen la unitat.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

PAVIMENT COL·LOCAT SOBRE MORTER O LLIT DE SORRA
No hi ha normativa de compliment obligatori.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Control d'execució i acabats de la base de formigó sobre la que es col·loquen les peces de
panot.
- Control de l'aspecte de les peces abans de la seva col·locació.
- Inspecció del procés d'execució, d'acord a les indicacions del plec.
- Comprovació topogràfica de les alineacions i condicions generals d'acabat.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
- Inspecció visual de la unitat acabada.
- Comprovació topogràfica de les alineacions i condicions generals d'acabat.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de fer segons les indicacions de la DF.
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista, dels defectes de col·locació segons les instruccions de
la DF.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.
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P9 -  FERMS I PAVIMENTS

P9G -  PAVIMENTS DE FORMIGÓ

P9G8- -  PAVIMENT DE FORMIGÓ AMB FIBRES ACABAT AMB ADDITIUS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

P9G8-F6O5.

Plec de condicions

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

Paviments de formigó, amb granulats normals o d'argila expandida, afegint fibres o no, amb
acabats remolinat, remolinat més ciment pòrtland i pols de quars o amb l'execució d'una
textura superficial.
S'han considerat les col·locacions del formigó següents:
- Amb estenedora de formigó
- Amb regle vibratori
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
En la col·locació amb estenedora:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació d'elements de guiat de les màquines
- Col·locació del formigó
- Realització de la textura superficial
- Protecció del formigó i cura
En la col·locació amb regle vibratori:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació dels encofrats laterals, en el seu cas
- Abocat, escampat i vibrat del formigó
- Realització de la textura superficial
- Protecció del formigó i cura
CONDICIONS GENERALS:
La superfície del paviment ha de tenir una textura uniforme i sense segregacions.
El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa.
Les lloses no han de tenir esquerdes.
Hi ha d'haver els junts de retracció i de dilatació especificats a la DT o, en el seu defecte,
els indicats per la DF.
Aquests junts han de complir les especificacions del seu plec de condicions.
Els cantells de les lloses i els llavis dels junts amb estelladures s'han de reparar amb
resina epoxi, segons les instruccions de la DF.
L'amplària del paviment no ha de ser inferior en cap cas a la prevista a la DT.
El gruix del paviment no ha de ser inferior en cap punt al previst a la DT.
La capa ha de tenir el pendent especificat a la DT o, en el seu defecte, el que especifiqui la
DF.
L'acabat de la superfície tindrà la textura indicada a la DT o el que estipuli la DF.
PAVIMENT AMB FORMIGÓ ESTRUCTURAL O LLEUGER:
La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86 de l'EHE-08
Toleràncies d'execució:
- Nivell:  ± 10 mm
- Planor:
     - En direcció longitudinal: ± 3 mm amb regla de 3 m
     - En direcció transversal: ± 6 mm amb regla de 3 m
     - Voreres i rampes en qualsevol direcció: ± 6 mm amb regla de 3 m
Les toleràncies d'execució han de complir l'especificat en l'article 5.9 de l'annex 11 de la
norma EHE-08.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:
El formigonament s'ha d'aturar quan es preveu que durant les 48 h següents la temperatura pot
ser inferior a 0° C. Si en algun cas fos imprescindible formigonar en aquestes condicions,
s'han de prendre les mesures necessàries per tal de garantir que en el procés d'enduriment del
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formigó no es produiran defectes en els elements ni pèrdues de resistència.
La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superfície sobre la que ha
d'assentar-se té les condicions de qualitat i formes previstes, amb les toleràncies
establertes. Si en aquesta superfície hi ha defectes o irregularitats que excedeixen les
tolerables, s'han de corregir abans de l'execució de la partida d'obra, d'acord amb les
instruccions de la DF.
En temps calorós, o amb vent i humitat relativa baixa, s'han d'extremar les precaucions per a
evitar dessecacions superficials i fissuracions, segons les indicacions de la DF.
Quan la temperatura ambient sigui superior als 30° C, s'ha de controlar constantment la
temperatura del formigó, que no ha de superar en cap moment els 35° C.
S'ha de fer un tram de prova >= 200 m amb la mateixa dosificació, equip, velocitat de
formigonament i gruix que després s'utilitzin a l'obra.
No s'ha de procedir a la construcció de la capa sense que un tram de prova hagi estat aprovat
per la DF.
S'ha d'interrompre el formigonament quan plogui amb una intensitat que pugui provocar la
deformació del cantell de les lloses o la pèrdua de la textura superficial del formigó fresc.
Entre la fabricació del formigó i el seu acabat no pot passar més d'1 h. La DF podrà ampliar
aquest termini fins a un màxim de 2 h, si es prenen mesures per tal d'inhibir l'enduriment del
formigó o si les condicions ambientals son molt favorables.
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que comenci l'adormiment, i a una temperatura >= 5° C.
Davant de la reglada enrasadora s'ha de mantenir en tot moment i a tota l'amplada de la
pavimentadora un excés de formigó fresc en forma de cordó d'alçària <= 10 cm.
L'abocada i l'estesa s'han de realitzar tenint cura d'evitar segregacions i contaminacions.
S'han de facilitar els mitjans necessaris per tal de permetre la circulació del personal i
evitar danys al formigó fresc.
Els talls de formigonat han de tenir tots els accessos senyalitzats i condicionats per a
protegir la capa construïda.
Als junts longitudinals s'ha d'aplicar un producte antiadherent al cantell de la franja ja
construïda. S'ha de cuidar que el formigó que es col·loqui al llarg d'aquest junt sigui
homogeni i quedi compactat.
S'han de disposar junts transversals de formigonament al final de la jornada, o quan s'hagi
produït una interrupció del formigonament que faci témer un inici de l'adormiment al front
d'avanç.
Sempre que sigui possible s'han de fer coincidir aquests junts amb un de contracció o de
dilatació, modificant si és necessari la situació d'aquells, segons les instruccions de la DF.
Si no es pot fer d'aquesta forma, s'han de disposar a una distància del junt més proper >= 1,5
m.
S'han de retocar manualment les imperfeccions dels llavis dels junts transversals de
contracció executats al formigó fresc.
S'ha de prohibir el reg amb aigua o l'extensió de morter sobre la superfície del formigó fresc
per a facilitar el seu acabat.
On sigui necessari aportar material per a corregir una zona baixa, s'ha d'utilitzar formigó no
estès.
En el cas que es formigoni en dues capes, s'ha d'estendre la segona abans que la primera
comenci el seu adormiment. Entre la posada a l'obra de les dues capes no han de passar més de
30 minuts.
En el cas que s'aturi la posada en obra del formigó més de 30 minuts, s'ha de cobrir el front
de forma que no s'evapori l'aigua. Si el termini d'interrupció és superior al màxim admès
entre la fabricació i posada en obra del formigó, es disposarà un junt transversal.
L'agregat per a l'acabat del paviment, en el seu cas, s'ha d'escampar uniformement sobre el
formigó fresc en una quantitat de 2/3 del total i s'ha de passar la màquina allisadora. Tot
seguit s'ha d'estendre la resta de l'agregat i s'ha d'allisar mecànicament.
Quan el formigó estigui fresc, s'han d'arrodonir els cantells de la capa amb una aplanadora
corba.
El formigó s'ha de curar amb un producte filmogen, excepte en el cas que la DF autoritzi un
altre sistema, el reg de cura, en el seu cas, ha de complir l'especificat en el Plec de
condicions corresponent.
S'ha de prohibir tot tipus de circulació sobre la capa durant els 3 dies següents al
formigonament, a excepció del imprescindible per a l'execució de junts i la comprovació de la
regularitat superficial.
El trànsit d'obra no ha de circular abans de que el formigó hagi assolit el 80% de la
resistència exigida a 28 dies.
L'obertura a la circulació ordinària no s'ha de fer abans de 7 dies de l'acabat del paviment.
ESTESA AMB ESTENEDORA:
El camí de rodadura de les màquines estarà suficientment compactat i es mantindrà net. No
tindrà irregularitats superiors a 15 mm, mesurat amb regle de 3 m (NLT-334).
Els elements vibratoris de les màquines no s'han de recolzar sobre paviments acabats, i han de
deixar de funcionar a l'instant que aquestes s'aturin.
La llargària de la reglada enrasadora de la pavimentadora ha de ser suficient per a que no
s'apreciïn ondulacions a la superfície del formigó.
L'espaiament entre les piquetes que sustenten el cable de guia de l'estenedora no ha de ser
superior a 10 m.
Aquesta distància s'ha de reduir a 5 m a les corbes de radi inferior a 500 m i als acords
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verticals de paràmetre inferior a 2000 m.
S'ha de tensar el cable de guia de forma que la fletxa entre dos piquetes consecutives sigui
<= 1 mm.
S'ha de protegir la zona dels junts de l'acció de les erugues interposant bandes de goma,
xapes metàl·liques o d'altres materials adequats en el cas que es formigoni una franja junt a
un altra existent i s'utilitzi aquesta com a guia de les màquines.
En cas que la maquinària utilitzi com a element de rodadura una franja de formigó prèviament
construït, ha d'haver assolit una edat mínima de 3 dies.
L'abocada i estesa del formigó s'ha de fer de forma suficientment uniforme per a no
desequilibrar l'avanç de la pavimentadora. Aquesta precaució s'ha d'extremar en el cas de
formigonament en rampa.
La superfície del paviment no s'ha de retocar, excepte en zones aïllades, comprovades amb un
regle no inferior a 4 m.
ESTESA AMB REGLE VIBRATORI:
La quantitat d'encofrat disponible ha de ser suficient perquè, amb un termini mínim de
desencofrat del formigó de 16 h, es tingui en tot moment col·locada i a punt una llargària
d'encofrat no inferior a la corresponent a 3 h de formigonament.
FORMIGONAMENT AMB FORMIGÓ AMB FIBRES:
El formigonament es realitzarà sense interrupcions a fi efecte d'evitar discontinuïtats en la
distribució de fibres
El vibrat superficial es realitzarà amb cura de que les fibres no es disposin de forma
paral·lela a les superfícies encofrades. Quan el vibrat sigui intern es procurarà no generar
zones amb excés de pasta i absència de fibres

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

m2 de superfície realment executada, amidada segons les especificacions de la DT, comprovada i
acceptada expressament per la DF.
Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords amb les vores, sense que comporti
l'ús de materials diferents d'aquells que normalment conformen la unitat.
No s'inclouen en aquests criteri les reparacions d'irregularitat superiors a les tolerables.
No és d'abonament en aquesta unitat d'obra el reg de cura.
No són d'abonament en aquesta unitat d'obra els junts de retracció ni els de dilatació.
No s'inclou dins d'aquesta unitat d'obra l'abonament dels treballs de preparació de la
superfície existent.
ESTESA AMB REGLE VIBRATORI:
Queda inclòs el muntatge i desmuntatge de l'encofrat lateral, en el cas que sigui necessari.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón
Estructural (EHE-08).
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas
Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).
* Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del
Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, relativos a
materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de
contención de vehículos (PG-3).

   
____________________________________________________________________________

   

   
P9 -  FERMS I PAVIMENTS

P9H -  PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA

P9HA- -  REPOSICIÓ DE PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA EN CALENT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

P9HA-607O.

Plec de condicions
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Reposició de paviment de mescla bituminosa col·locada a temperatura superior a la de
l'ambient.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la superfície existent
- Aplicació del reg d'adherència
- Col·locació de la mescla bituminosa
- Compactació de la mescla bituminosa
- Execució de juntes de construcció
- Protecció del paviment acabat
CONDICIONS GENERALS:
El reg ha de tenir una distribució uniforme i no pot quedar cap tram de la superfície tractada
sense lligant.
La seva aplicació ha d'estar coordinada amb l'estesa de la capa superior.
La superfície reparada ha de quedar ben adherida al suport i ha de mantenir la planor i el
pendent del paviment circundant.
En tota la superfície s'ha d'arribar, com a mínim, al grau de compactació previst expressat
com a percentatge sobre la densitat màxima obtinguda en l'assaig Marshall (NLT-159).
Un cop acabats els treballs, la superfície ha de quedar neta de restes de material.
Toleràncies d'execució:
- Gruix de la capa base:  >= 80% del gruix teòric
- Gruix del conjunt:  >= 90% del gruix teòric
- Planor de la capa de rodadura:  ± 5 mm/3 m
- Planor de les altres capes:  ± 8 mm/3 m
- Nivell de la capa de rodadura:  ± 10 mm
- Nivell de les altres capes:  ± 15 mm
- Regularitat superficial de la capa de rodadura:  <= 5 dm2/hm
- Regularitat superficial de les altres capes:  <= 10 dm2/hm

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superfície sobre la que ha
d'assentar-se té les condicions de qualitat i formes previstes, amb les toleràncies
establertes. Si en aquesta superfície hi ha defectes o irregularitats que excedeixen les
tolerables, s'han de corregir abans de l'execució de la partida d'obra, d'acord amb les
instruccions de la DF.
Els treballs s'han de realitzar amb les precaucions necessàries per tal de no malmetre les
capes del paviment circundant.
Abans d'estendre el reg, s'han d'eliminar els excessos de betum del paviment bituminós antic i
s'han de reparar els desperfectes que puguin impedir una perfecta unió entre les capes
bituminoses.
En una segona aplicació es pot rectificar afegint lligant on falti o absorbint l'excés
estenent una dotació de sorra capaç d'absorbir el lligant.
El granulat ha de ser de sorra natural procedent de piconat o mescla de granulats. Ha de
passar, en la seva totalitat, pel tamís 5 mm (UNE 7-050).
La superfície per regar ha de ser neta i sense material engrunat.
La temperatura d'aplicació del lligant ha de ser la corresponent a una viscositat de 20 a 100
segons Saybolt Furol.
S'han de protegir els elements constructius o accessoris de l'entorn, per tal que quedin nets
una vegada aplicat el reg.
S'ha de prohibir el trànsit fins que hagi acabat el curat o la ruptura del lligant.
El reg ha d'estar curat i ha de conservar tota la capacitat d'unió amb la mescla. No pot tenir
restes de fluidificants o aigua a la superfície.
L'estesa de la mescla s'ha de fer mecànicament començant per la vora inferior de la capa i amb
la major continuïtat possible.
Si l'estesa de la mescla es fa per franges, en compactar una d'aquestes s'ha d'ampliar la zona
de piconatge per a què inclogui, com a mínim, 15 cm de l'anterior.
Les irregularitats que excedeixin les toleràncies especificades, i les zones que retinguin
aigua sobre la superfície, s'han de corregir segons les instruccions de la DF.
S'han de suspendre els treballs quan la temperatura sigui inferior a 5° C o en cas de pluja.
Els junts han de tenir la mateixa textura, densitat i acabat que la resta de la capa.
La temperatura de la mescla en el moment de la seva estesa no ha de ser inferior a la de la
fórmula de treball.
La compactació ha de començar a la temperatura més alta possible que pugui suportar una
càrrega. S'ha de realitzar amb un corró vibratori autopropulsat i de forma contínua. Les
possibles irregularitats s'han de corregir manualment.
S'ha de cuidar que els elements de compactació estiguin nets i, si és precís, humits.
Els junts han de ser verticals i han de tenir una capa uniforme i fina de reg d'adherència.
La nova mescla s'ha d'estendre contra el junt, s'ha de piconar i allisar amb elements adequats
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i calents, abans de permetre el pas de l'equip de piconatge. Els junts transversals de les
capes de rodadura s'han de piconar transversalment.
No s'ha d'autoritzar el pas de vehicles i maquinària fins que la mescla no estigui piconada, a
la temperatura ambient i amb la densitat adequada.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

m2 de superfície 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).

   
____________________________________________________________________________

   

   
PB -  PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ

PBC -  ABALISAMENT

PBCG- -  CAPTALLUMS, COL·LOCAT (D)

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PBCG-HCT5.

Plec de condicions

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

Elements d'abalisament retrorreflectants dissenyats per a facilitar la guia òptica als usuaris
de les carreteres, col·locats en la seva posició definitiva.
Es consideren els elements següents:
- Captallums verticals
- Captallums per a senyalització horitzontal
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Fites d'aresta, balises cilíndriques i captallums verticals:
- Replanteig
- Col·locació i ancoratge de l'element d'abalisament sobre el seu suport
Captallums per a senyalització horitzontal:
- Replanteig
- Preparació de la superfície del paviment
- Col·locació i fixació del captallums sobre el paviment
CONDICIONS GENERALS:
L'element d'abalisament quedarà en la posició especificada a la DT o, en el seu defecte, a la
indicada per la DF.
Les característiques dels panells direccionals, fites quilomètriques, hectomètriques i
miriamètriques instal·lades seran les especificades a la taula 701.1 del PG3 vigent.
Les característiques de les fites d'aresta, fites de vèrtex, balises cilíndriques i captallums
verticals instal·lats seran les especificades a la taula 703.2 del PG3 vigent.
CAPTALLUMS VERTICALS:
En una barrera metàl·lica, estaran col·locats en el centre del perfil de la barrera cada 4 o 8
m, coincidint amb la unió de trams de la barrera.
En altres tipus de sistemes de contenció o en paraments, es trobaran com a màxim cada 25 m.
En ampits, la distància màxima serà de 8 m.
L'alçària sobre el paviment estarà compresa entre 50 i 70 cm.
CAPTALLUMS HORITZONTALS:
La situació dels captallums sobre la plataforma serà tal que sempre quedin fora dels carrils i
sense coincidir amb una marca vial.
La separació lliure amb la marca vial de la vora de calçada estarà compresa entre 10 i 15 cm.
El contorn dels captallums, un cop col·locats, no presentarà vores afilades que suposin perill
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per a la seguretat de la circulació vial.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:
Abans de procedir a la col·locació de l'element d'abalisament es realitzarà una inspecció de
la superfície del paviment per tal de comprovar el seu estat i possibles defectes existents.
Quan sigui necessari, es durà a terme una neteja de la superfície per a eliminar la brutícia o
altres elements contaminants que puguin influir negativament en la fixació d'aquests.
Si la superfície presenta defectes o desnivells apreciables es corregiran els primers i
s'ompliran els últims amb materials d'anàloga naturalesa.
Abans de col·locar els elements d'abalisament es procedirà al replanteig de l'obra i a la seva
aprovació per la DF.
CAPTALLUMS VERTICALS:
Els elements d'ancoratge utilitzats han d'assegurar la fixació permanent del captallums per la
seva base i que en cas d'arrencament, trencament o deformació, no es produeixi perill per al
trànsit rodat, ni per causa del captallums arrencat ni pels elements d'ancoratge que puguin
quedar sobre la calçada.
CAPTALLUMS HORITZONTALS:
Es fixaran al paviment mitjançant l'ús de materials adhesius, seguint les instruccions del
fabricant.
En paviments de formigó, i abans de la col·locació dels captallums, s'eliminaran tots els
productes utilitzats en el procés de curat del formigó, que estiguin adherits en la zona de
fixació dels mateixos.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitats realment col·locades a l'obra segons les especificacions de la DT, i aprovades per la
DF.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

NORMATIVA GENERAL:
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas
Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).
* Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del
Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, relativos a
materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de
contención de vehículos (PG-3).

   
____________________________________________________________________________

   

   
PD -  INSTAL·LACIONS D'EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA

PDK -  PERICONS PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS

PDK1- -  BASTIMENT I TAPA PER A PERICONS DE CANALITZACIONS DE SERVEIS, COL·LOCATS

Plec de condicions

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.
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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

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

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN BASTIMENTS I TAPES DE FOSA:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Seguiment del procés de col·locació.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN BASTIMENTS I TAPES DE FOSA:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Inspecció de les condicions d'assentament del bastiment
- Comprovació de les toleràncies d'ajust i de nivell respecte al paviment
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
El control es realitzarà sobre totes les unitats existents a l'obra.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.

   
____________________________________________________________________________

   

   
PD -  INSTAL·LACIONS D'EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA

PDK -  PERICONS PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS

PDK4- -  PERICÓ FORMIGÓ PREFABRICAT PER A INSTAL·LACIONS DE SERVEIS

Plec de condicions

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

Pericó per a registre de canalitzacions de serveis
S'han considerat els tipus següents:
- Pericó de formigó prefabricat amb tapa (si és el cas), sobre solera de formigó o llit de
grava, i reblert lateral amb terres.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
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Pericó de formigó prefabricat:
- Comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació del formigó o de la grava de la solera
- Formació de forats per a connexionat tubs
- Preparació per a la col·locació del marc de la tapa
- Acoblament dels tubs   
- Reblert lateral amb terres   
- Col·locació de la tapa en el seu cas
CONDICIONS GENERALS:
La solera ha de quedar plana, anivellada i a la fondària prevista a la DT.
Toleràncies d'execució:
- Nivell de la solera:  ± 20 mm
PERICONS PREFABRICATS:
El pericó ha de quedar ben subjectat a 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.
La tapa (si és el cas) serà dissenyada per tal que pugui suportar el pas del trànsit i es
prendran les mesures necessàries per tal d'evitar el seu desplaçament o el seu robatori.
Gruix de la solera: >= 10 cm
Toleràncies d'execució:
- Planor:  ± 5 mm/m
- Escairat:  ±5 mm respecte el rectangle teòric

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.
Es realitzarà una prova d'estanquitat en el cas que la DF ho consideri necessari.
PERICONS PREFABRICATS:
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5° C i els 40° C, sense
pluja.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón
Estructural (EHE-08).

   
____________________________________________________________________________

   

   
PG -  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES, DOMÓTICA, FOTOVOLTAICA I MINIEÒLICA

PG2 -  TUBS, CANALS, SAFATES I COLUMNES PER A MECANISMES

PG2N- -  TUB FLEXIBLE DE MATERIAL PLÀSTIC PER A LA PROTECCIÓ DE CONDUCTORS ELÈCTRICS,
COL·LOCAT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PG2N-EUGK.

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
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Tub flexible no metàl·lic, de fins a 250 mm de diàmetre nominal, col·locat.
S'han considerat els tipus de tubs següents:
- Tubs de PVC corrugats
- Tubs de PVC folrats, de dues capes, semillisa l'exterior i corrugada la interior
- Tubs de material lliure d'halògens
- Tubs de polipropilè
- Tubs de polietilè de dues capes, corrugada l'exterior i llisa la interior
S'han considerat els tipus de col·locació següents:
- Tubs col·locats encastats
- Tubs col·locats sota paviment
- Tubs col·locats sobre sostremort
- Tubs col·locats al fons de la rasa
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig del traçat del tub
- L'estesa, fixació o col·locació del tub
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, etc.
CONDICIONS GENERALS:
El tub no pot tenir empalmaments entre els registres (caixes de derivació, pericons, etc.), ni
entre aquests i les caixes de mecanismes.
S'ha de comprovar la regularitat superficial i l'estat de la superfície sobre la què s'ha
d'efectuar el tractament superficial.
Toleràncies d'instal·lació:
- Penetració dels tubs dintre les caixes: ± 2 mm
ENCASTAT:
El tub s'ha de fixar al fons d'una regata oberta al parament, coberta amb guix.
Recobriment de guix:  >= 1 cm
SOBRE SOSTREMORT:
El tub ha de quedar fixat al sostre o recolzat en el cel ras.
MUNTAT A SOTA D'UN PAVIMENT
El tub ha de quedar recolzat sobre el paviment base.
Ha de quedar fixat al paviment base amb tocs de morter cada metre, com a mínim.
CANALITZACIÓ SOTERRADA:
El tub ha de quedar instal·lat al fons de rases reblertes posteriorment.
El tub no pot tenir empalmaments entre els registres (caixes de derivació, pericons, etc.), ni
entre aquests i les caixes de mecanismes.
Nombre de corbes de 90°  entre dos registres consecutius:  <= 3
Distància entre el tub i la capa de protecció:  >= 10 cm
Fondària de les rases:  >= 40 cm
Penetració del tub dins dels pericons:  10 cm
Toleràncies d'execució:
- Penetració del tub dins dels pericons:  ± 10 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:
Abans de començar els treballs de muntatge es farà un replanteig previ que serà aprovat per la
DF
Les unions s'han de fer amb els accessoris subministrats pel fabricant o expressament aprovats
per aquest. Els accessoris d'unió i en general tots els accessoris que intervenen en la
canalització han de ser els adequats al tipus i característiques del tub a col·locar.
S'ha de comprovar que les característiques del producte a col·locar corresponen a les
especificades a la DT del projecte.
Els tubs s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.
La seva instal·lació no n'ha d'alterar les característiques.
Un cop acabades les tasques de muntatge, es procedirà a la retirada de l'obra de les restes
d'embalatges, retalls de tubs, etc.
CANALITZACIÓ SOTERRADA:
El tub ha de quedar alineat en el fons de la rasa nivellant-lo amb una capa de sorra garbejada
i netejant-la de possibles obstacles (pedra, runa, etc.)
Sobre la canalització s'ha de col·locar una capa o coberta d'avís i protecció mecànica (maons,
plaques de formigó, etc.).

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre els eixos
dels elements o dels punts per connectar.
La instal·lació inclou les fixacions, provisionals quan el muntatge és encastat i definitives
en la resta de muntatges.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls.
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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 50086-1:1995 Sistemas de tubos para la conducción de cables. Parte 1: Requisitos
generales.
UNE-EN 50086-2-2:1997 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 2-2: Requisitos
particulares para sistemas de tubos curvables.
UNE-EN 50086-2-3:1997 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 2-1: Requisitos
particulares para sistemas de tubos flexibles.
CANALITZACIÓ SOTERRADA:
UNE-EN 50086-2-4:1995 Sistemas de tubos para la conducción de cables. Parte 2-4: requisitos
particulares para sistemas de tubos enterrados.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Comprovació de la correcta implantació de les canalitzacions segons el traçat previst.
- Verificar que les dimensions de les canalitzacions s'adeqüen a l'especificat i al que li
correspon segons el R.E.B.T., en funció dels conductors instal·lats.
- Verificar la correcta suportació i l'ús dels accessoris adequats.
- Verificar el grau de protecció IP
- Verificar els radis de curvatura, comprovant que no es provoquen reduccions de secció.
- Verificar la continuïtat elèctrica a canalitzacions metàl·liques i la seva posada a terra.
- Verificar la no existència d'encreuaments i paral·lelismes amb d'altres canalitzacions a
distàncies inferiors a l'indicat al R.E.B.T.
- Verificar el correcte dimensionament de les caixes de connexió i l'ús dels accessoris
adequats.
- Verificar la correcta implantació de registres per a un manteniment correcte.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
- Informe amb els resultats dels controls efectuats.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es verificarà per mostreig diferents punts de la instal·lació.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació.
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la
DF.

   
____________________________________________________________________________

   

   
PG -  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES, DOMÓTICA, FOTOVOLTAICA I MINIEÒLICA

PG3 -  CABLES ELÈCTRICS PER A TENSIÓ BAIXA I SISTEMES DE DISTRIBUCIÓ ELÈCTRICA

PG33- -  CABLE DE COURE DE 0,6/1 KV, COL·LOCAT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PG33-E6TS,PG33-E6V6.

Plec de condicions

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

Estesa i col·locació de cable elèctric destinat a sistemes de distribució en tensió baixa i
instal·lacions en general, per a serveis fixes, amb conductor de coure, de tensió assignada
0,6/1kV.
S'han considerat els tipus següents:
- Cable flexible de designació RZ1-K (AS), amb aïllament de barreja de polietilè reticulat
(XLPE) i coberta de poliolefines termoplàstiques , UNE 21123-4
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- Cable flexible de designació RV-K  amb aïllament de barreja de polietilè reticulat (XLPE) i
coberta de barreja de policlorur de vinil (PVC), UNE 21123-2
- Cable flexible de designació RZ1-K (AS+), amb aïllament de barreja de polietilè reticulat
(XLPE) + mica i coberta de poliolefines termoplàstiques , UNE 21123-4
- Cable flexible de designació SZ1-K (AS+), amb aïllament d'elastòmers vulcanitzats i coberta
de poliolefines termoplàstiques , UNE 21123-4
- Cable rígid de designació RV, amb aïllament de barreja de polietilè reticulat (XLPE) i
coberta de barreja de policlorur de vinil (PVC), UNE 21123-2
- Cable rígid de designació RZ, amb aïllament de barreja de polietilè reticulat (XLPE), UNE
21030
- Cable rígid de designació RVFV, amb armadura de fleix d'acer, aïllament de barreja de
polietilè reticulat (XLPE) i coberta de barreja de policlorur de vinil (PVC), UNE 21123-2
- Cable flexible de designació ZZ-F (AS), amb aïllament i coberta d'elastòmers termoestables.
S'han considerat els tipus de col·locació següents:
- Col·locat superficialment
- Col·locat en tub
- Col·locat en canal o safata
- Col·locat aeri
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Estesa, col·locació i tibat del cable si es el cas
CONDICIONS GENERALS:
Els empalmaments i derivacions s'han de fer amb borns o regletes de connexió, prohibint-se
expressament el fer-ho per simple recargolament o enrrotllament dels fils, de forma que es
garanteixi tant la continuïtat elèctrica com la de l'aïllament.
El recorregut ha de ser l'indicat a la DT.
Els conductors han de quedar estesos de manera que les seves propietats no quedin danyades.
Els conductors han d'estar protegits contra els danys mecànics que puguin venir després de la
seva instal·lació.
El conductor ha de penetrar dins les caixes de derivació, de connexió dels equips i dels
mecanismos elèctrics.
Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre si. Per
aquest motiu, el muntatge i les connexions han d'estar fets amb els materials i accessoris
subministrats pel fabricant, o expressament aprovats per aquest.
El cable ha de portar una identificació mitjançant anelles o brides del circuit al qual
pertany, a la sortida del quadre de protecció.
No ha d'haver-hi empalmaments entre les caixes de derivació, ni entre aquestes i els
mecanismes.
No s'han de transmetre esforços entre els cables i les connexions elèctriques.
Penetració del conductor dins les caixes:  >= 10 cm
Toleràncies d'instal·lació:
- Penetració del conductor dins les caixes:  ± 10 mm
Distància mínima al terra en creuaments de vials públics:
- Sense transit rodat:  >= 4 m
- Amb transit rodat:  >= 6 m
COL·LOCAT SUPERFICIALMENT:
El cable ha de quedar fixat als paraments o al sostre mitjançant brides, collarins o
abraçadores de forma que no en surti perjudicada la coberta.
Quan es col·loca muntat superficialment, la seva fixació al parament ha de quedar alineada
paral·lelament al sostre o al paviment i la seva posició ha de ser la fixada al projecte.
Distància horitzontal entre fixacions:  <= 80cm
Distància vertical entre fixacions:  <= 150cm
En cables col·locats amb grapes sobre façanes s'aprofitarà, en la mesura del possible, les
possibilitats d'ocultació que ofereixi aquesta.
El cable es subjectarà a la paret o sostre amb les grapes adequades. Les grapes han de ser
resistents a la intempèrie i en cap cas han de malmetre el cable. Han d'estar fermament
subjectes al suport amb tacs i cargols.
Quan el cable ha de recórrer un tram sense suports, com per exemple passar d'un edifici a un
altre, es penjarà d'un cable fiador d'acer galvanitzat sòlidament subjectat pels extrems.
En els creuaments amb altres canalitzacions, elèctriques o no, es deixarà una distància mínima
de 3 cm entre els cables i aquestes canalitzacions o be es disposarà un aïllament
suplementari. Si l'encreuament es fa practicant un pont amb el mateix cable, els punts de
fixació immediats han d'estar el suficientment propers per tal d'evitar que la distància
indicada pugui deixar d'existir.
COL·LOCACIÓ AÈRIA:
El cable quedarà unit als suports pel neutre fiador que es el que aguantarà tot l'esforç de
tracció. En cap cas està permes fer servir un conductor de fase per a subjectar el cable.   
La unió del cable amb el suport es durà a terme amb una peça adient que empresoni el neutre
fiador per la seva coberta aïllant sense malmètrela. Aquesta peça ha d'incorporar un sistema
de tesat per tal de donar-li al cable la seva tensió de treball un cop estesa la línia. Ha de
ser d'acer galvanitzat hi no ha de provocar cap retorciment al conductor neutre fiador en les
operacions de tesat.
Tant les derivacions com els empalmaments es faran coincidir sempre amb un punt de fixació, ja
sigui en xarxes sobre suports o en xarxes sobre façanes o be en combinacions d'aquestes.
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COL·LOCAT EN TUBS:
Quan el cable passi de subterrani a aèri, es protegirà el cable soterrat des de 0,5 m per sota
del paviment fins a 2,5 m per sobre amb un tub d'acer galvanitzat.
La connexió entre el cable soterrat i el que transcorre per la façana o suport es farà dintre
d'una caixa de doble aïllament, situada a l'extrem del tub d'acer, resistent a la intempèrie i
amb premsaestopes per a l'entrada i sortida de cables.
Els empalmaments i connexions es faran a l'interior de pericons o be en les caixes dels
mecanismes.
Es duran a terme de manera que quedi garantida la continuitat tant elèctrica com de
l'aïllament.
A la vegada ha de quedar assegurada la seva estanquitat i resistència a la corrossió.
El diàmetre interior dels tubs serà superior a dues vegades el diàmetre del conductor.
Si en un mateix tub hi ha més d'un cable, aleshores el diàmetre del tub ha de ser
suficientment gran per evitar embussaments dels cables.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:
L'instal·lador prendrà cura que no pateixi torsions ni danys a la seva coberta en treure'l de
la bobina.
Es tindrà cura al treure el cable de la bobina per tal de no causar-li retorçaments ni coques.
Temperatura del conductor durant la seva instal·lació:  >= 0° C
No ha de tenir contacte amb superfícies calentes, ni que desprenguin irradiacions.
Si l'estesa del cable es amb tensió, es a dir estirant per un extrem del cable mentre es va
desentrrotllant de la bobina, es disposaran politges als suports i en els canvis de direcció
per tal de no sobrepassar la tensió màxima admissible pel cable. El cable s'ha d'extreure de
la bobina estirant per la part superior. Durant l'operació es vigilarà permanentment la tensió
del cable.
Un cop el cable a dalt dels suports es procedirà a la fixació i tibat amb els tensors que
incorporen les peces de suport.
Durant l'estesa del cable i sempre que es prevegin interrupcions de l'obra, els extrems es
protegiran per tal de que no hi entri aigua.
La força màxima de tracció durant el procés d'instal·lació serà tal que no provoqui
allargaments superiors al 0,2%. Per a cables amb conductor de coure, la tensió màxima
admissible durant l'estesa serà de 50 N/mm2.
En el traçat de l'estesa del cable es disposaran rodets en els canvis de direcció i en general
allí on es consideri necessari per tal de no provocar tensions massa grans al conductor.
Radi de curvatura mínim admissible durant l'estesa:
- Cables unipolars: Radi mínim de quinze vegades el diàmetre del cable.
- Cables multiconductors: Radi mínim de dotze vegades el diàmetre del cable.
CABLE COL.LOCAT EN TUB:
El tub de protecció ha d'estar instal·lat abans d'introduir els conductors.
El conductor s'ha d'introduir dins el tub de protecció mitjançant un cable guia prenent cura
que no pateixi torsions ni danys a la seva coberta.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre els eixos
dels elements per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls, així com l'excés
previst per a les connexions.

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.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Comprovació de la correcta instal·lació dels conductors
- Verificar que els tipus i seccions dels conductors s'adeqüen a l'especificat al projecte
- Verificar la no existència d'empalmaments fora de les caixes
- Verificar a caixes la correcta execució dels empalmaments i l'ús de borns de connexió
adequats
- Verificar l'ús adequat dels codis de colors
- Verificar les distàncies de seguretat respecte altres conduccions (aigua, gas, gasos cremats
i senyals febles) segons cadascun dels reglaments d'aplicació.
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- Assaigs segons REBT.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i assaigs realitzats, d'acord
amb el que s'especifica a la taula d'assaigs i de quantificació dels mateixos.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Resistència d'aïllament: Es realitzarà a tots els circuits
Rigidesa dielèctrica: Es realitzarà a les línies principals
Caiguda de tensió: Es mesuraran els circuits més desfavorables i les línies que hagin sigut
modificades el seu recorregut respecte projecte.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva substitució.
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la
DF.

   
____________________________________________________________________________

   

   
PG -  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES, DOMÓTICA, FOTOVOLTAICA I MINIEÒLICA

PG3 -  CABLES ELÈCTRICS PER A TENSIÓ BAIXA I SISTEMES DE DISTRIBUCIÓ ELÈCTRICA

PG3B- -  CONDUCTOR DE COURE NU, COL·LOCAT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PG3B-E7CU.

Plec de condicions

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.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
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L'instal·lador prendrà cura que el conductor no pateixi torsions ni danys en treure'l de la
bobina.

3.- UNITAT I CRITERI 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.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Verificar la correcta ubicació dels punts de posada a terra.
- Verificar l'execució de pous de terra, col·locació d'elèctrodes, tubs de manteniment (si
existeix), ús dels connectors adequats i acabat de l'arqueta.
- Verificar la continuïtat d'entre els conductors de protecció i  dels elèctrodes de posada a
terra.
- Verificar la posada a terra de les conduccions metàl·liques de l'edifici.
- Mesures de resistència de terra.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es comprovarà globalment   
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas de valors de resistència de terra superiors a l'especificat a REBT, es procedirà a la
construcció de nous pous de terra o tractament del terreny, fins que s'arribi a obtenir la
resistència adequada.
Els defectes d'instal·lació hauran de ser corregits.

   
____________________________________________________________________________

   

   
PG -  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES, DOMÓTICA, FOTOVOLTAICA I MINIEÒLICA

PG4 -  APARELLS DE PROTECCIÓ

PG43- -  CAIXA SECCIONADORA FUSIBLE, COL·LOCADA

Plec de condicions

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

Caixes seccionadores fusibles muntades superficialment o transquadre amb fusibles tipus
ganiveta o cilíndrics.
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:
Ha de quedar connectat de manera que s'asseguri un contacte eficaç i durable als conductors.
Ha de quedar anivellat i a la posició i l'alçària previstes al projecte o especificades per la
DF.
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.
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Els fusibles han de quedar rígidament fixats a la base.
Quan es col·loca muntat superficialment ha d'anar fixat sòlidament mitjançant visos a la seva
superfície de col·locació.
Quan es col·loca muntat a transquadre, ha de quedar fixat sòlidament per dos punts a la placa
de la base del quadre mitjançant visos.
Toleràncies d'execució:
- Verticalitat:  ± 2 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

La manipulació s'ha de fer sense tensió.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada 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

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

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Verificació de que els mecanismes instal·lats a cada lloc són el que es corresponen als
especificats a la DT.
- Verificar que el sistema de fixació es correcte
- Verificar el funcionament de la instal·lació que comanden
- Verificar la connexió dels conductors i l'absència de derivacions no permeses en contactes
dels mecanismes.
- Verificar en preses de corrent l'existència de la línia de terra i mesura de la tensió de
contacte.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es comprovarà per mostreig diferents punts de la instal·lació segons criteri de la DF.
Es mesurarà la tensió de contacte a un punt com a mínim de cada circuit.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació.
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la
DF.
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:
Les tasques de control de qualitat de Quadres Generals, són les següents:
- Comprovació de la correcta implantació dels equips a l'obra.
- Comprovar la correcta identificació de fases, segons codi de colors
- Verificar el marcatge dels conductors a la sortida de línies de manera que s'identifiquin
correctament tots els circuits.
- Verificar el marcatge amb materials adients, de tot el cablejat de comandament.
- Verificar la coherència entre la documentació escrita referent a la identificació de
circuits i l'execució real.
- Verificar que les seccions dels conductors s'adeqüen a les proteccions i als requisits de   
projecte
- Verificar la connexió dels diferents circuits, comprovant la no existència de contactes
fluixos, enllaços i unions no previstes.
- Comprovar que les longituds dels conductors siguin prou folgades per poder fer arranjaments
futurs -sense necessitats d'enllaços.
- Verificar la correcta posada a terra de totes les parts metàl·liques del quadre.
- Verificar la correcta connexió dels conductors d'alimentació i sortides del quadre.
- Verificar la regulació de les proteccions (Intensitat, temps de retard) sigui d'acord a
l'especificat.
- Assaigs a efectuar a l'obra en quadres generals segons les normes aplicables en cada cas:
     - Dispar de diferencials amb intensitat de defecte igual al nominal segons UNE-EN 61008
R.E.B.T
     - Mesura de tensions de contacte segons R.E.T.B
     - Mesura de resistència de bucle segons R.E.T.B
Aquests assaigs es realitzaran una vegada connectats tots els circuits de sortida i
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finalitzada la xarxa de terres.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i assaigs realitzats, d'acord
amb el que s'especifica a la taula d'assaigs i de quantificació dels mateixos.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:
S'ha de comprovar la totalitat de la instal·lació.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN QUADRES GENERALS I
SUBQUADRES:
Es cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, es
procedirà a fer-ho.  En cas contrari es procedirà a canviar tot el material afectat.
En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, es procedirà a l'adequació,
d'acord amb el determini la DF.

   
____________________________________________________________________________

   

   
PG -  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES, DOMÓTICA, FOTOVOLTAICA I MINIEÒLICA

PGD -  ELEMENTS DE CONNEXIÓ A TERRA I PROTECCIÓ CATÒDICA

PGD1- -  PIQUETA DE CONNEXIÓ A TERRA, COL·LOCADA

Plec de condicions

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:
- 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
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.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

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

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada 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
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Baja Tensión. REBT 2002.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Verificar la correcta ubicació dels punts de posada a terra.
- Verificar l'execució de pous de terra, col·locació d'elèctrodes, tubs de manteniment (si
existeix), ús dels connectors adequats i acabat de l'arqueta.
- Verificar la continuïtat d'entre els conductors de protecció i  dels elèctrodes de posada a
terra.
- Verificar la posada a terra de les conduccions metàl·liques de l'edifici.
- Mesures de resistència de terra.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es comprovarà globalment   
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas de valors de resistència de terra superiors a l'especificat a REBT, es procedirà a la
construcció de nous pous de terra o tractament del terreny, fins que s'arribi a obtenir la
resistència adequada.
Els defectes d'instal·lació hauran de ser corregits.

   
____________________________________________________________________________

   

   
PG -  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES, DOMÓTICA, FOTOVOLTAICA I MINIEÒLICA

PGD -  ELEMENTS DE CONNEXIÓ A TERRA I PROTECCIÓ CATÒDICA

PGD2- -  PLACA DE CONNEXIÓ A TERRA, COL·LOCADA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PGD2-E3E3.

Plec de condicions

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
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Col·locació i connexionat
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.
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
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2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

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

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada 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.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Verificar la correcta ubicació dels punts de posada a terra.
- Verificar l'execució de pous de terra, col·locació d'elèctrodes, tubs de manteniment (si
existeix), ús dels connectors adequats i acabat de l'arqueta.
- Verificar la continuïtat d'entre els conductors de protecció i  dels elèctrodes de posada a
terra.
- Verificar la posada a terra de les conduccions metàl·liques de l'edifici.
- Mesures de resistència de terra.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es comprovarà globalment   
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas de valors de resistència de terra superiors a l'especificat a REBT, es procedirà a la
construcció de nous pous de terra o tractament del terreny, fins que s'arribi a obtenir la
resistència adequada.
Els defectes d'instal·lació hauran de ser corregits.

   
____________________________________________________________________________

   

   
PH -  INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT

PHM -  ELEMENTS DE SUPORT PER A LLUMS EXTERIORS

PHM2- -  COLUMNA, COL·LOCADA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PHM2-DBEN,PHM2-DBF3.

Plec de condicions

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.
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S'han considerat els elements següents:
- Columnes d'acer galvanitzat de forma recta o troncocónica, ancorades amb un dau de formigó
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Suports verticals, ancorats al paviment:
- Formigonament del dau de base, amb les perns d'ancoratge
- L'hissat, fixació i anivellament
- Connexionat a la xarxa
CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
SUPORTS VERTICALS:
S'ha d'instal·lar en posició vertical.
Ha de quedar fixada sòlidament a la base de formigó pels seus perns.
La fixació de la platina de base als perns s'ha de fer mitjançant volanderes, femelles i
contrafemelles.
La situació de la porta del compartiment per a accessoris ha de ser la recomenada per l'UNE
72-402.
Ha de quedar connectat al conductor de terra mitjançant la pressió de terminal, cargol i
femelles.
Toleràncies d'execució:
- Verticalitat:  ± 10 mm/3 m
- Posició:  ± 50 mm

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.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada 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.

   
____________________________________________________________________________

   

   
PH -  INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT

PHM -  ELEMENTS DE SUPORT PER A LLUMS EXTERIORS

PHM3- -  CREUETA PER A SUPORT DE LLUMS EXTERIORS, COL·LOCADA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PHM3-4IAW.

Plec de condicions
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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:
- 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:
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.
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.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada 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.

   
____________________________________________________________________________

   

   
PH -  INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT

PHQ -  PROJECTORS PER A EXTERIORS

PHQE- -  PROJECTOR PER A EXTERIOR AMB LEDS, COL·LOCAT

Plec de condicions

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

Projector per a exteriors amb reflector, col·locat.
- Projector de forma rectangular, tancat, amb làmpades LED, amb equip elèctric integrat,
regulables o no regulables.
S'han considerat els tipus de col·locació següents:
- Acoblada al suport mitjançant brides
- Muntada amb lira mitjançant cargols o perns
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig de la unitat d'obra
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- Muntatge, fixació i anivellament
- Connexionat
- 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 de quedar connectat al conductor de terra mitjançant la pressió de terminal, cargol i
femelles.
El suport ha de quedar fixat sòlidament pels punts previstos a les instruccions d'instal·lació
del fabricant.
Els cables han d'entrar al cos de la lluminària pels punts previstos pel fabricant.
Ha de quedar garantit el grau de protecció de la lluminària en el punt d'entrada dels cables.
El cable ha de quedar subjectat per la coberta a la carcassa del projector, de manera que no
es transmetin esforços a la connexió elèctrica.
Els conductors de línia, fases i neutre, han de quedar rígidament fixats mitjançant pressió de
cargol als borns del llum.
S'ha d'assegurar que la posició no dificulti l'entrada dels cables i l'accés per a la
manipulació i la neteja del difusor.
No s'han de transmetre esforços entre els elements de la instal·lació elèctrica (tubs i
cables) i la lluminària.
Un cop instal·lat ha de ser possible el desmuntatge de les parts del llum que necessitin
manteniment.
Ha d'estar connectada a la xarxa d'alimentació elèctrica i a la línia de terra.
Toleràncies d'execució per a llums fixats a la paret o muntats amb lira:
Toleràncies d'execució:
- Verticalitat:  <= 10 mm
- Posició en alçària:  ± 20 mm
- Posició lateral:  <= 50 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

La instal·lació elèctrica s'ha de fer sense tensió a la línia.
Es tindrà cura de no embrutar el difusor ni els components de la òptica durant la col·locació
del llum. Si s'embruten es netejaran adequadament.
La col·locació i connexionat de la lluminària s'han de fer seguint les instruccions del
fabricant.
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat
per la DF.
S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell corresponguin a les
especificades al projecte.
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element.
Cal comprovar la idoneïtat de la tensió disponible amb la de l'equip de la lluminària.
Un cop instal·lat l'equip, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants
com ara embalatges, retalls de tubs, cables, etc.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada 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.
Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de eficiencia
energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus Instrucciones técnicas complementarias
EA-01 a EA-07.
UNE-EN 60598-1:2005 Luminarias. Parte 1: Requisitos generales y ensayos.
UNE-EN 60598-2-3:2003 Luminarias. Parte 2-3: Requisitos particulares. Luminarias para
alumbrado público.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
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Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Comprovació de la correcta instal·lació de les lluminàries.
- Control visual de la instal·lació (linealitat, suports).
- Verificar el funcionament de l'enllumenat, comprovant la correcta distribució de les enceses
i l'equilibrat de fases, si és el cas.
- Mesurar nivells d'il·luminació
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es realitzarà el control visual i es verificarà el funcionament de tota la instal·lació.
Es comprovarà l'equilibrat de fases, si és el cas, de forma aleatòria en punts amb diferents
distribució.
Es mesuraran els nivells d'il·luminació en cada local de característiques diferents.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació.
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la
DF.

   
____________________________________________________________________________
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                              Instal·lació de nous punts de llum per a millorar la l·luminació de passos de vianants. 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IV. AMIDAMENTS. 
 

  



Enllumenat passos de vianants

AMIDAMENTS Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST EPSQPV
Capítol 01  A402

1 P192-616I u Cala d'inspecció en paviment, amb enderroc de paviment, solera i excavació de terres amb mitjans manuals i
mecànics i càrrega manual de runa sobre contenidor

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 P22D0-52YM m2 Esbrossada del terreny de menys de 0,6 m, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T llarg ample
2 12,500 0,400 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

3 P221E-AWDV m3 Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada
amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T llarg ample fons
2 12,500 0,400 0,600 3,000 C#*D#*E#*F#
3 0,800 0,800 0,800 0,512 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,512

4 P2241-52SS m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària màxima 0,6 m, amb compactació del 95% PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T llarg ample
2 12,500 0,400 5,000 C#*D#*E#*F#
3 0,800 0,800 0,640 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,640

5 P2255-DPIL m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb el 50% de sorra i el 50% de terra de la pròpia
excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T llarg ample fons
2 12,500 0,400 0,600 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

6 P2R5-DT1A m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la
càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T llarg ample fons
2 12,500 0,400 0,300 1,500 C#*D#*E#*F#
3 0,800 0,800 0,800 0,512 C#*D#*E#*F#
4 Percentatge "A origen" P 15,000 0,302 PERORIGEN(

G1:G3,C4)

TOTAL AMIDAMENT 2,314

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 2

7 P2RA-EU7F m3 Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T llarg ample fons
2 12,500 0,400 0,300 1,500 C#*D#*E#*F#
3 0,800 0,800 0,800 0,512 C#*D#*E#*F#
4 Percentatge "A origen" P 15,000 0,302 PERORIGEN(

G1:G3,C4)

TOTAL AMIDAMENT 2,314

8 PG2N-EUGK m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N,
muntat com a canalització soterrada

AMIDAMENT DIRECTE 14,000

9 PG3B-E7CU m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat superficialment

AMIDAMENT DIRECTE 14,000

10 PGD2-E3E3 u Placa de connexió a terra d'acer, quadrada (massissa), de superfície 0,2 m2, de 3 mm de gruix i soterrada

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

11 PHM2-DBEN u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 5.5 m d'alçària, coronament sense platina, amb
base platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5, col·locada sobre dau de formigó

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

12 FHN1TEA1 u Llum LED per a vial o pas de vianants d'alta eficiència amb potències fins a 70W, amb cos d'alumini injectat,
vidre trempat, cargoleria d'acer inoxidable, pintura resistent a la corrosió, a la degradació ultraviolada i l'abrasió,
grau de protecció IP-66 i IK08, marcarge CE, compatibilitat electromagnètica superada, dispositiu d'alimentació i
control regulable amb diferetns nivells amb diferents percentatges de regulació i diferents programes goraris,
autonomament amb fins a 5 cicles de funcionament o a traves de la linia de potència des del quadre de control,
protecció contra sobretensions Imax 10kA, manteniment del flux luminic L80B10 de 100.000 hores, IRC mes
gran de 70, FHS mes petit al 1%, temperatura de color 4000 K, aïllament elèctric de classe I i II segons
necessitats com per exemple si no existeix terra o la normativa o obliga, amb accessori per fixar vertical o
horitzonal a l' extrem del suport i que permet regulació d'inclinació des de -15º fins a 15º.Eficiència mínima de la
lluminària = 120 lm/W
10 anys de garantia.
A de disposar d'optiques amb distribució assimetrica de distribució cap a l'esquerra o la dreta segons convingui,
per a la correcta il·luminació de passos de vianants, tant en el pla vertical com l'horitzontal.
Potencia i distribució luminica a elegir en funció de les necessitats luminiques del punt on instal·lar la lluminària.
Inclou subministra i instal·lació de la nova llumenera a qualsevol alçada, totalment instal·lada i posada en
marxa, adaptació del suport existent si es necssàri, inclou material, mà d'obra i eines necessaries.
També queda inclòs a la partida la part proporcional de re-orientació, modificació de potència i/o programació
un cop instal·lada la llumenera
Previ a la compra de la llumenera es farà una acta replanteig en la que es comprovà, in situ, per part de
l'instal·lador i fabricant, les condicions de càlcul per carrers i s'aportarà els resultats lumínics, informes i arxius
Dialux de cada un d'ells.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

13 FHR1TEA u Subministrament i instal·lació de caixes de connexions i fussibles per enllumenat públic en columna, bàcul o
directament en façana. En el cas de columnes inclou la reparació de la portella si aquesta està en mal estat.
Inclou material, ma d'obra i màquinària

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 3

14 PG33-E6TS m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV, unipolar, de secció 1 x 16
mm2, amb coberta del cable de PVC, col·locat en tub

AMIDAMENT DIRECTE 28,000

15 PG33-E6V6 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV, tetrapolar, de secció 4 x 6
mm2, amb coberta del cable de PVC, col·locat en tub

AMIDAMENT DIRECTE 7,000

16 PGTEIA-01 u Connexió soterrada tipus T2 derivació. Unió acabada. Inclou material mà d'obra i maquinària necessaris

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

17 TEIA03 u Numeració de punts de llum, realització d'esquemes unifilars dels quadres i legalitzacions de les instal·lacions
de baixa tensió on s'ha actuat. Inclou certificats, bultlletins, projectes i visats necessaris per tal de permetre
legalitzar la part de les instal·lacions modificades quan l'ajuntament passi la corresponent inspecció periodica.
En cas que d'acord a la normativa vigent les actuacions realitzades necessitessin ser legalitzades aquesta
partida també inclou la realització de tots els tràmits i les taxes d'inspecció i control de l'entiat col·laboradora de
l'administració. No inclou la realizació de totes aquelles correccions de les instal·lacions o de la documentació
derivades de parts d'instal·lacions que no formen part de l'ambit d'actuació d'aquest projecte.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

18 111EM112 u SEGURETAT I SALUT:
PARTIDA D'ABONAMENT ÍNTEGRE PER A ELEMENTS PER A L'ACOMPLIMENT DE LA NORMATIVA DE
SEGURETAT I SALUT VIGENT. REPERCUSIÓ D'AMORTITZACIÓ EN LA DESPESA DE MATERIAL
NECESSARI A QUALSEVOL OBRA:
1) COL·LECTIU: FARMACIOLA, XARXES, ETCÈTERA,
2) PERSONAL: CASCS, GUANTS, ULLERES, CINTURONS, CALÇAT, ETCÈTERA
SEGONS INDICACIONS DE L´ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT O, EN EL SEU DEFECTE, DE L´ESTUDI
BÀSIC; I SEMPRE SEGONS PLA DE SEGURETAT REALITZAT PEL CONSTRUCTOR.
3) ELEMENTS NECESSARIS PER A LA CORRECTE SENYALITZACIÓ I BALLAT DE L'OBRA

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

19 TEIA04 u CONTROL DE QUALITAT. PARTIDA D'ABONAMENT INTEGRE PER A LA REALITZACIÓ DEL CONTROL DE
QUALITAT D'ACORD A LA NORMATIVA VIGENT I A LES ESPECIFICACIONS DE LA DIRECCIÓ
FACULTATIVA.

INCLOU GESTIÓ DOCUMENTALS, CERTIFICACIONS DE PRODUCTES I ESTUDIS LUXOMETRICS DE
L'ESTAT FINAL PER COMPROVAR QUE S'HAN ACONSEGUIT ELS VALORS DESITJATS

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST EPSQPV
Capítol 02  B208-B310

1 P192-616I u Cala d'inspecció en paviment, amb enderroc de paviment, solera i excavació de terres amb mitjans manuals i
mecànics i càrrega manual de runa sobre contenidor

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 P214W-FEMM m Tall en paviment de qualsevol tipus,panot, bituminos, formigó, etc, de 15 cm de fondària com a mínim, amb
màquina tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T llarg unitats

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 4

2 17,000 2,000 34,000 C#*D#*E#*F#
3 0,800 4,000 3,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 37,200

3 P2146-DJ3Q m2 Demolició de paviment sobre formigó, de fins a 20 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària, amb compressor i
càrrega sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T
2 17,000 0,400 6,800 C#*D#*E#*F#
3 0,800 0,800 0,640 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,440

4 P221E-AWDV m3 Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada
amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T
2 17,000 0,400 0,600 4,080 C#*D#*E#*F#
3 0,800 0,800 0,800 0,512 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,592

5 P2241-52SS m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària màxima 0,6 m, amb compactació del 95% PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T
2 17,000 0,400 6,800 C#*D#*E#*F#
3 0,800 0,800 0,640 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,440

6 P2255-DPIL m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb el 50% de sorra i el 50% de terra de la pròpia
excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T
2 17,000 0,400 0,600 4,080 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,080

7 P2R5-DT1A m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la
càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T
2 17,000 0,400 0,300 2,040 C#*D#*E#*F#
3 0,800 0,800 0,800 0,512 C#*D#*E#*F#
4 17,000 0,400 0,200 1,360 C#*D#*E#*F#
5 0,800 0,800 0,200 0,128 C#*D#*E#*F#
6 Percentatge "A origen" P 15,000 0,606 PERORIGEN(

G1:G5,C6)

TOTAL AMIDAMENT 4,646

8 P2RA-EU7F m3 Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 5

construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T
2 17,000 0,400 0,300 2,040 C#*D#*E#*F#
3 0,800 0,800 0,800 0,512 C#*D#*E#*F#
4 17,000 0,400 0,200 1,360 C#*D#*E#*F#
5 0,800 0,800 0,200 0,128 C#*D#*E#*F#
6 Percentatge "A origen" P 15,000 0,606 PERORIGEN(

G1:G5, C6)

TOTAL AMIDAMENT 4,646

9 P931-3G6L m3 Base de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de
camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T
2 17,000 0,400 0,150 1,020 C#*D#*E#*F#
3 0,800 0,800 0,150 0,096 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,116

10 P9E1-DMWY m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior, col·locat a truc de maceta amb
morter mixt 1:0,5:4 i beurada de ciment pòrtland

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T
2 17,000 0,400 6,800 C#*D#*E#*F#
3 0,800 0,800 0,640 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,440

11 PG2N-EUGK m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N,
muntat com a canalització soterrada

AMIDAMENT DIRECTE 19,000

12 PG3B-E7CU m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat superficialment

AMIDAMENT DIRECTE 19,000

13 PGD2-E3E3 u Placa de connexió a terra d'acer, quadrada (massissa), de superfície 0,2 m2, de 3 mm de gruix i soterrada

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

14 PHM2-DBEN u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 5.5 m d'alçària, coronament sense platina, amb
base platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5, col·locada sobre dau de formigó

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

15 FHN1TEA1 u Llum LED per a vial o pas de vianants d'alta eficiència amb potències fins a 70W, amb cos d'alumini injectat,
vidre trempat, cargoleria d'acer inoxidable, pintura resistent a la corrosió, a la degradació ultraviolada i l'abrasió,
grau de protecció IP-66 i IK08, marcarge CE, compatibilitat electromagnètica superada, dispositiu d'alimentació i
control regulable amb diferetns nivells amb diferents percentatges de regulació i diferents programes goraris,
autonomament amb fins a 5 cicles de funcionament o a traves de la linia de potència des del quadre de control,
protecció contra sobretensions Imax 10kA, manteniment del flux luminic L80B10 de 100.000 hores, IRC mes
gran de 70, FHS mes petit al 1%, temperatura de color 4000 K, aïllament elèctric de classe I i II segons
necessitats com per exemple si no existeix terra o la normativa o obliga, amb accessori per fixar vertical o
horitzonal a l' extrem del suport i que permet regulació d'inclinació des de -15º fins a 15º.Eficiència mínima de la

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 6

lluminària = 120 lm/W
10 anys de garantia.
A de disposar d'optiques amb distribució assimetrica de distribució cap a l'esquerra o la dreta segons convingui,
per a la correcta il·luminació de passos de vianants, tant en el pla vertical com l'horitzontal.
Potencia i distribució luminica a elegir en funció de les necessitats luminiques del punt on instal·lar la lluminària.
Inclou subministra i instal·lació de la nova llumenera a qualsevol alçada, totalment instal·lada i posada en
marxa, adaptació del suport existent si es necssàri, inclou material, mà d'obra i eines necessaries.
També queda inclòs a la partida la part proporcional de re-orientació, modificació de potència i/o programació
un cop instal·lada la llumenera
Previ a la compra de la llumenera es farà una acta replanteig en la que es comprovà, in situ, per part de
l'instal·lador i fabricant, les condicions de càlcul per carrers i s'aportarà els resultats lumínics, informes i arxius
Dialux de cada un d'ells.

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

16 FHR1TEA u Subministrament i instal·lació de caixes de connexions i fussibles per enllumenat públic en columna, bàcul o
directament en façana. En el cas de columnes inclou la reparació de la portella si aquesta està en mal estat.
Inclou material, ma d'obra i màquinària

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

17 PG33-E6TS m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV, unipolar, de secció 1 x 16
mm2, amb coberta del cable de PVC, col·locat en tub

AMIDAMENT DIRECTE 38,000

18 PG33-E6V6 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV, tetrapolar, de secció 4 x 6
mm2, amb coberta del cable de PVC, col·locat en tub

AMIDAMENT DIRECTE 14,000

19 PGTEIA-01 u Connexió soterrada tipus T2 derivació. Unió acabada. Inclou material mà d'obra i maquinària necessaris

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

20 K21H23B2 u Desmuntatge de llumenera exterior muntada a una alçària <= 10 m, amb mitjans manuals i aplec per a posterior
aprofitament

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

21 TEIA03 u Numeració de punts de llum, realització d'esquemes unifilars dels quadres i legalitzacions de les instal·lacions
de baixa tensió on s'ha actuat. Inclou certificats, bultlletins, projectes i visats necessaris per tal de permetre
legalitzar la part de les instal·lacions modificades quan l'ajuntament passi la corresponent inspecció periodica.
En cas que d'acord a la normativa vigent les actuacions realitzades necessitessin ser legalitzades aquesta
partida també inclou la realització de tots els tràmits i les taxes d'inspecció i control de l'entiat col·laboradora de
l'administració. No inclou la realizació de totes aquelles correccions de les instal·lacions o de la documentació
derivades de parts d'instal·lacions que no formen part de l'ambit d'actuació d'aquest projecte.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

22 111EM112 u SEGURETAT I SALUT:
PARTIDA D'ABONAMENT ÍNTEGRE PER A ELEMENTS PER A L'ACOMPLIMENT DE LA NORMATIVA DE
SEGURETAT I SALUT VIGENT. REPERCUSIÓ D'AMORTITZACIÓ EN LA DESPESA DE MATERIAL
NECESSARI A QUALSEVOL OBRA:
1) COL·LECTIU: FARMACIOLA, XARXES, ETCÈTERA,
2) PERSONAL: CASCS, GUANTS, ULLERES, CINTURONS, CALÇAT, ETCÈTERA
SEGONS INDICACIONS DE L´ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT O, EN EL SEU DEFECTE, DE L´ESTUDI
BÀSIC; I SEMPRE SEGONS PLA DE SEGURETAT REALITZAT PEL CONSTRUCTOR.
3) ELEMENTS NECESSARIS PER A LA CORRECTE SENYALITZACIÓ I BALLAT DE L'OBRA

AMIDAMENT DIRECTE 1,000
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AMIDAMENTS Pàg.: 7

23 TEIA04 u CONTROL DE QUALITAT. PARTIDA D'ABONAMENT INTEGRE PER A LA REALITZACIÓ DEL CONTROL DE
QUALITAT D'ACORD A LA NORMATIVA VIGENT I A LES ESPECIFICACIONS DE LA DIRECCIÓ
FACULTATIVA.

INCLOU GESTIÓ DOCUMENTALS, CERTIFICACIONS DE PRODUCTES I ESTUDIS LUXOMETRICS DE
L'ESTAT FINAL PER COMPROVAR QUE S'HAN ACONSEGUIT ELS VALORS DESITJATS

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST EPSQPV
Capítol 03  B304

1 P192-616I u Cala d'inspecció en paviment, amb enderroc de paviment, solera i excavació de terres amb mitjans manuals i
mecànics i càrrega manual de runa sobre contenidor

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 P22D0-52YM m2 Esbrossada del terreny de menys de 0,6 m, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T llarg ample
2 8,000 0,400 3,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,200

3 P214W-FEMM m Tall en paviment de qualsevol tipus,panot, bituminos, formigó, etc, de 15 cm de fondària com a mínim, amb
màquina tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T
2 asfalt 8,500 2,000 17,000 C#*D#*E#*F#
3 panot/formigó amb pedres 5,500 2,000 11,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 28,000

4 P2146-DJ3Q m2 Demolició de paviment sobre formigó, de fins a 20 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària, amb compressor i
càrrega sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T
2 asfalt 8,500 0,400 3,400 C#*D#*E#*F#
3 panot/formigó amb pedres 5,500 0,400 2,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,600

5 P221E-AWDV m3 Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada
amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T
2 asfalt 8,500 0,400 0,600 2,040 C#*D#*E#*F#
3 panot/formigó amb pedres 5,500 0,400 0,600 1,320 C#*D#*E#*F#
4 punts de llum 0,800 0,800 0,800 2,000 1,024 C#*D#*E#*F#
5 8,000 0,400 0,600 1,920 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 6,304

6 P2241-52SS m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària màxima 0,6 m, amb compactació del 95% PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T
2 asfalt 8,500 0,400 3,400 C#*D#*E#*F#
3 panot/formigó amb pedres 5,500 0,400 2,200 C#*D#*E#*F#
4 punts de llum 0,800 0,800 2,000 1,280 C#*D#*E#*F#
5 8,000 0,400 3,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,080

7 P2255-DPIL m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb el 50% de sorra i el 50% de terra de la pròpia
excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T
2 asfalt 8,500 0,400 0,600 2,040 C#*D#*E#*F#
3 panot/formigó amb pedres 5,500 0,400 0,600 1,320 C#*D#*E#*F#
4 8,000 0,400 0,600 1,920 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,280

8 P2R5-DT1A m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la
càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T
2 asfalt 8,500 0,400 0,300 1,020 C#*D#*E#*F#
3 panot/formigó amb pedres 5,500 0,400 0,300 0,660 C#*D#*E#*F#
4 terra 8,000 0,400 0,300 0,960 C#*D#*E#*F#
5 punts de llum 0,800 0,800 0,800 2,000 1,024 C#*D#*E#*F#
6 asfalt 8,500 0,400 0,200 0,680 C#*D#*E#*F#
7 panot/formigó amb pedres 5,500 0,400 0,200 0,440 C#*D#*E#*F#
8 restes poda 0,500 0,500 C#*D#*E#*F#
9 Percentatge "A origen" P 15,000 0,793 PERORIGEN(

G1:G8,C9)

TOTAL AMIDAMENT 6,077

9 P2RA-EU7F m3 Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T
2 asfalt 8,500 0,400 0,300 1,020 C#*D#*E#*F#
3 panot/formigó amb pedres 5,500 0,400 0,300 0,660 C#*D#*E#*F#
4 terra 8,000 0,400 0,300 0,960 C#*D#*E#*F#
5 punts de llum 0,800 0,800 0,800 2,000 1,024 C#*D#*E#*F#
6 asfalt 8,500 0,400 0,200 0,680 C#*D#*E#*F#
7 panot/formigó amb pedres 5,500 0,400 0,200 0,440 C#*D#*E#*F#
8 restes poda 0,500 0,500 C#*D#*E#*F#
9 Percentatge "A origen" P 15,000 0,793 PERORIGEN(

G1:G8, C9)
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TOTAL AMIDAMENT 6,077

10 P931-3G6L m3 Base de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de
camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T
2 asfalt 8,500 0,400 0,200 0,680 C#*D#*E#*F#
3 panot/formigó amb pedres 5,500 0,400 0,200 0,440 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,120

11 P9E1-DMWY m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior, col·locat a truc de maceta amb
morter mixt 1:0,5:4 i beurada de ciment pòrtland

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T
2 panot/formigó amb pedres 5,500 0,400 2,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,200

12 P9HA-607O m2 Reposició de paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 surf PMB 45/80-65(BM-3c) D, amb
betum modificat, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, de 10 cm de gruix, estesa i
compactada manualment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T
2 asfalt 8,500 0,400 3,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,400

13 P9G8-F6O5 m2 Paviment de formigó amb fibres HAF-30/A-3-3/F/20-60/IIa+F, de 20 cm de gruix, de consistència fluïda i un
contingut en fibres d'acer entre 30 i 35 kg/m3, grandària màxima del granulat 20 mm, escampat des de camió,
estesa i vibratge manual, remolinat mecànic afegint 4 kg/m2 de pols de quars color

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T
2 panot/formigó amb pedres 5,500 0,400 2,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,200

14 PG2N-EUGK m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N,
muntat com a canalització soterrada

AMIDAMENT DIRECTE 27,000

15 PG3B-E7CU m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat superficialment

AMIDAMENT DIRECTE 27,000

16 PGD2-E3E3 u Placa de connexió a terra d'acer, quadrada (massissa), de superfície 0,2 m2, de 3 mm de gruix i soterrada

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

17 PHM2-DBEN u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 5.5 m d'alçària, coronament sense platina, amb
base platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5, col·locada sobre dau de formigó

EUR
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AMIDAMENT DIRECTE 2,000

18 FHN1TEA1 u Llum LED per a vial o pas de vianants d'alta eficiència amb potències fins a 70W, amb cos d'alumini injectat,
vidre trempat, cargoleria d'acer inoxidable, pintura resistent a la corrosió, a la degradació ultraviolada i l'abrasió,
grau de protecció IP-66 i IK08, marcarge CE, compatibilitat electromagnètica superada, dispositiu d'alimentació i
control regulable amb diferetns nivells amb diferents percentatges de regulació i diferents programes goraris,
autonomament amb fins a 5 cicles de funcionament o a traves de la linia de potència des del quadre de control,
protecció contra sobretensions Imax 10kA, manteniment del flux luminic L80B10 de 100.000 hores, IRC mes
gran de 70, FHS mes petit al 1%, temperatura de color 4000 K, aïllament elèctric de classe I i II segons
necessitats com per exemple si no existeix terra o la normativa o obliga, amb accessori per fixar vertical o
horitzonal a l' extrem del suport i que permet regulació d'inclinació des de -15º fins a 15º.Eficiència mínima de la
lluminària = 120 lm/W
10 anys de garantia.
A de disposar d'optiques amb distribució assimetrica de distribució cap a l'esquerra o la dreta segons convingui,
per a la correcta il·luminació de passos de vianants, tant en el pla vertical com l'horitzontal.
Potencia i distribució luminica a elegir en funció de les necessitats luminiques del punt on instal·lar la lluminària.
Inclou subministra i instal·lació de la nova llumenera a qualsevol alçada, totalment instal·lada i posada en
marxa, adaptació del suport existent si es necssàri, inclou material, mà d'obra i eines necessaries.
També queda inclòs a la partida la part proporcional de re-orientació, modificació de potència i/o programació
un cop instal·lada la llumenera
Previ a la compra de la llumenera es farà una acta replanteig en la que es comprovà, in situ, per part de
l'instal·lador i fabricant, les condicions de càlcul per carrers i s'aportarà els resultats lumínics, informes i arxius
Dialux de cada un d'ells.

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

19 FHR1TEA u Subministrament i instal·lació de caixes de connexions i fussibles per enllumenat públic en columna, bàcul o
directament en façana. En el cas de columnes inclou la reparació de la portella si aquesta està en mal estat.
Inclou material, ma d'obra i màquinària

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

20 PG33-E6TS m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV, unipolar, de secció 1 x 16
mm2, amb coberta del cable de PVC, col·locat en tub

AMIDAMENT DIRECTE 54,000

21 PG33-E6V6 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV, tetrapolar, de secció 4 x 6
mm2, amb coberta del cable de PVC, col·locat en tub

AMIDAMENT DIRECTE 14,000

22 PGTEIA-01 u Connexió soterrada tipus T2 derivació. Unió acabada. Inclou material mà d'obra i maquinària necessaris

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

23 TEIA03 u Numeració de punts de llum, realització d'esquemes unifilars dels quadres i legalitzacions de les instal·lacions
de baixa tensió on s'ha actuat. Inclou certificats, bultlletins, projectes i visats necessaris per tal de permetre
legalitzar la part de les instal·lacions modificades quan l'ajuntament passi la corresponent inspecció periodica.
En cas que d'acord a la normativa vigent les actuacions realitzades necessitessin ser legalitzades aquesta
partida també inclou la realització de tots els tràmits i les taxes d'inspecció i control de l'entiat col·laboradora de
l'administració. No inclou la realizació de totes aquelles correccions de les instal·lacions o de la documentació
derivades de parts d'instal·lacions que no formen part de l'ambit d'actuació d'aquest projecte.

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

24 111EM112 u SEGURETAT I SALUT:
PARTIDA D'ABONAMENT ÍNTEGRE PER A ELEMENTS PER A L'ACOMPLIMENT DE LA NORMATIVA DE
SEGURETAT I SALUT VIGENT. REPERCUSIÓ D'AMORTITZACIÓ EN LA DESPESA DE MATERIAL
NECESSARI A QUALSEVOL OBRA:
1) COL·LECTIU: FARMACIOLA, XARXES, ETCÈTERA,
2) PERSONAL: CASCS, GUANTS, ULLERES, CINTURONS, CALÇAT, ETCÈTERA
SEGONS INDICACIONS DE L´ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT O, EN EL SEU DEFECTE, DE L´ESTUDI
BÀSIC; I SEMPRE SEGONS PLA DE SEGURETAT REALITZAT PEL CONSTRUCTOR.
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3) ELEMENTS NECESSARIS PER A LA CORRECTE SENYALITZACIÓ I BALLAT DE L'OBRA

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

25 TEIA04 u CONTROL DE QUALITAT. PARTIDA D'ABONAMENT INTEGRE PER A LA REALITZACIÓ DEL CONTROL DE
QUALITAT D'ACORD A LA NORMATIVA VIGENT I A LES ESPECIFICACIONS DE LA DIRECCIÓ
FACULTATIVA.

INCLOU GESTIÓ DOCUMENTALS, CERTIFICACIONS DE PRODUCTES I ESTUDIS LUXOMETRICS DE
L'ESTAT FINAL PER COMPROVAR QUE S'HAN ACONSEGUIT ELS VALORS DESITJATS

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

Obra 01 PRESSUPOST EPSQPV
Capítol 04  C315

1 P192-616I u Cala d'inspecció en paviment, amb enderroc de paviment, solera i excavació de terres amb mitjans manuals i
mecànics i càrrega manual de runa sobre contenidor

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 P214W-FEMM m Tall en paviment de qualsevol tipus,panot, bituminos, formigó, etc, de 15 cm de fondària com a mínim, amb
màquina tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T
2 18,500 2,000 37,000 C#*D#*E#*F#
3 0,800 4,000 3,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 40,200

3 P2146-DJ3Q m2 Demolició de paviment sobre formigó, de fins a 20 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària, amb compressor i
càrrega sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T
2 18,500 0,400 7,400 C#*D#*E#*F#
3 0,800 0,800 0,640 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,040

4 P221E-AWDV m3 Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada
amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T
2 18,500 0,400 0,600 4,440 C#*D#*E#*F#
3 0,800 0,800 0,800 0,512 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,952

5 P2241-52SS m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària màxima 0,6 m, amb compactació del 95% PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T

EUR
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2 18,500 0,400 7,400 C#*D#*E#*F#
3 0,800 0,800 0,640 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,040

6 P2255-DPIL m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb el 50% de sorra i el 50% de terra de la pròpia
excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T
2 18,500 0,400 0,600 4,440 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,440

7 P2R5-DT1A m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la
càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T
2 18,500 0,400 0,300 2,220 C#*D#*E#*F#
3 0,800 0,800 0,800 0,512 C#*D#*E#*F#
4 18,500 0,400 0,200 1,480 C#*D#*E#*F#
5 0,800 0,800 0,200 0,128 C#*D#*E#*F#
6 Percentatge "A origen" P 15,000 0,651 PERORIGEN(

G1:G5,C6)

TOTAL AMIDAMENT 4,991

8 P2RA-EU7F m3 Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 T
3 18,500 0,400 0,300 2,220 C#*D#*E#*F#
4 0,800 0,800 0,800 0,512 C#*D#*E#*F#
5 18,500 0,400 0,200 1,480 C#*D#*E#*F#
6 0,800 0,800 0,200 0,128 C#*D#*E#*F#
7 Percentatge "A origen" P 15,000 0,651 PERORIGEN(

G1:G6, C7)
18 C#*D#*E#*F#
19 C#*D#*E#*F#
20 C#*D#*E#*F#
21 C#*D#*E#*F#
22 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,991

9 P931-3G6L m3 Base de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de
camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T
2 18,500 0,400 0,200 1,480 C#*D#*E#*F#
3 0,800 0,800 0,200 0,128 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,608
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10 P9E1-DMWY m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior, col·locat a truc de maceta amb
morter mixt 1:0,5:4 i beurada de ciment pòrtland

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T
2 18,500 0,400 7,400 C#*D#*E#*F#
3 0,800 0,800 0,640 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,040

11 PG2N-EUGK m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N,
muntat com a canalització soterrada

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

12 PG3B-E7CU m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat superficialment

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

13 PGD2-E3E3 u Placa de connexió a terra d'acer, quadrada (massissa), de superfície 0,2 m2, de 3 mm de gruix i soterrada

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

14 PHM2-DBEN u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 5.5 m d'alçària, coronament sense platina, amb
base platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5, col·locada sobre dau de formigó

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

15 FHN1TEA1 u Llum LED per a vial o pas de vianants d'alta eficiència amb potències fins a 70W, amb cos d'alumini injectat,
vidre trempat, cargoleria d'acer inoxidable, pintura resistent a la corrosió, a la degradació ultraviolada i l'abrasió,
grau de protecció IP-66 i IK08, marcarge CE, compatibilitat electromagnètica superada, dispositiu d'alimentació i
control regulable amb diferetns nivells amb diferents percentatges de regulació i diferents programes goraris,
autonomament amb fins a 5 cicles de funcionament o a traves de la linia de potència des del quadre de control,
protecció contra sobretensions Imax 10kA, manteniment del flux luminic L80B10 de 100.000 hores, IRC mes
gran de 70, FHS mes petit al 1%, temperatura de color 4000 K, aïllament elèctric de classe I i II segons
necessitats com per exemple si no existeix terra o la normativa o obliga, amb accessori per fixar vertical o
horitzonal a l' extrem del suport i que permet regulació d'inclinació des de -15º fins a 15º.Eficiència mínima de la
lluminària = 120 lm/W
10 anys de garantia.
A de disposar d'optiques amb distribució assimetrica de distribució cap a l'esquerra o la dreta segons convingui,
per a la correcta il·luminació de passos de vianants, tant en el pla vertical com l'horitzontal.
Potencia i distribució luminica a elegir en funció de les necessitats luminiques del punt on instal·lar la lluminària.
Inclou subministra i instal·lació de la nova llumenera a qualsevol alçada, totalment instal·lada i posada en
marxa, adaptació del suport existent si es necssàri, inclou material, mà d'obra i eines necessaries.
També queda inclòs a la partida la part proporcional de re-orientació, modificació de potència i/o programació
un cop instal·lada la llumenera
Previ a la compra de la llumenera es farà una acta replanteig en la que es comprovà, in situ, per part de
l'instal·lador i fabricant, les condicions de càlcul per carrers i s'aportarà els resultats lumínics, informes i arxius
Dialux de cada un d'ells.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

16 FHR1TEA u Subministrament i instal·lació de caixes de connexions i fussibles per enllumenat públic en columna, bàcul o
directament en façana. En el cas de columnes inclou la reparació de la portella si aquesta està en mal estat.
Inclou material, ma d'obra i màquinària

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

17 PG33-E6TS m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV, unipolar, de secció 1 x 16
mm2, amb coberta del cable de PVC, col·locat en tub

EUR



Enllumenat passos de vianants

AMIDAMENTS Pàg.: 14

AMIDAMENT DIRECTE 40,000

18 PG33-E6V6 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV, tetrapolar, de secció 4 x 6
mm2, amb coberta del cable de PVC, col·locat en tub

AMIDAMENT DIRECTE 7,000

19 PGTEIA-01 u Connexió soterrada tipus T2 derivació. Unió acabada. Inclou material mà d'obra i maquinària necessaris

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

20 TEIA03 u Numeració de punts de llum, realització d'esquemes unifilars dels quadres i legalitzacions de les instal·lacions
de baixa tensió on s'ha actuat. Inclou certificats, bultlletins, projectes i visats necessaris per tal de permetre
legalitzar la part de les instal·lacions modificades quan l'ajuntament passi la corresponent inspecció periodica.
En cas que d'acord a la normativa vigent les actuacions realitzades necessitessin ser legalitzades aquesta
partida també inclou la realització de tots els tràmits i les taxes d'inspecció i control de l'entiat col·laboradora de
l'administració. No inclou la realizació de totes aquelles correccions de les instal·lacions o de la documentació
derivades de parts d'instal·lacions que no formen part de l'ambit d'actuació d'aquest projecte.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

21 111EM112 u SEGURETAT I SALUT:
PARTIDA D'ABONAMENT ÍNTEGRE PER A ELEMENTS PER A L'ACOMPLIMENT DE LA NORMATIVA DE
SEGURETAT I SALUT VIGENT. REPERCUSIÓ D'AMORTITZACIÓ EN LA DESPESA DE MATERIAL
NECESSARI A QUALSEVOL OBRA:
1) COL·LECTIU: FARMACIOLA, XARXES, ETCÈTERA,
2) PERSONAL: CASCS, GUANTS, ULLERES, CINTURONS, CALÇAT, ETCÈTERA
SEGONS INDICACIONS DE L´ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT O, EN EL SEU DEFECTE, DE L´ESTUDI
BÀSIC; I SEMPRE SEGONS PLA DE SEGURETAT REALITZAT PEL CONSTRUCTOR.
3) ELEMENTS NECESSARIS PER A LA CORRECTE SENYALITZACIÓ I BALLAT DE L'OBRA

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

22 TEIA04 u CONTROL DE QUALITAT. PARTIDA D'ABONAMENT INTEGRE PER A LA REALITZACIÓ DEL CONTROL DE
QUALITAT D'ACORD A LA NORMATIVA VIGENT I A LES ESPECIFICACIONS DE LA DIRECCIÓ
FACULTATIVA.

INCLOU GESTIÓ DOCUMENTALS, CERTIFICACIONS DE PRODUCTES I ESTUDIS LUXOMETRICS DE
L'ESTAT FINAL PER COMPROVAR QUE S'HAN ACONSEGUIT ELS VALORS DESITJATS

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST EPSQPV
Capítol 05  E201

1 P192-616I u Cala d'inspecció en paviment, amb enderroc de paviment, solera i excavació de terres amb mitjans manuals i
mecànics i càrrega manual de runa sobre contenidor

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 P214W-FEMM m Tall en paviment de qualsevol tipus,panot, bituminos, formigó, etc, de 15 cm de fondària com a mínim, amb
màquina tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T
2 22,000 2,000 44,000 C#*D#*E#*F#
3 0,800 4,000 3,200 C#*D#*E#*F#

EUR



Enllumenat passos de vianants

AMIDAMENTS Pàg.: 15

TOTAL AMIDAMENT 47,200

3 P2146-DJ3Q m2 Demolició de paviment sobre formigó, de fins a 20 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària, amb compressor i
càrrega sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T
2 22,000 0,400 8,800 C#*D#*E#*F#
3 0,800 0,800 0,640 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,440

4 P221E-AWDV m3 Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada
amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T
2 22,000 0,400 0,600 5,280 C#*D#*E#*F#
3 0,800 0,800 0,800 0,512 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,792

5 P2241-52SS m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària màxima 0,6 m, amb compactació del 95% PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T
2 22,000 0,400 8,800 C#*D#*E#*F#
3 0,800 0,800 0,640 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,440

6 P2255-DPIL m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb el 50% de sorra i el 50% de terra de la pròpia
excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T
2 22,000 0,400 0,600 5,280 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,280

7 P2R5-DT1A m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la
càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T
2 22,000 0,400 0,300 2,640 C#*D#*E#*F#
3 0,800 0,800 0,800 0,512 C#*D#*E#*F#
4 22,000 0,400 0,200 1,760 C#*D#*E#*F#
5 0,800 0,800 0,200 0,128 C#*D#*E#*F#
6 Percentatge "A origen" P 15,000 0,756 PERORIGEN(

G1:G5,C6)

TOTAL AMIDAMENT 5,796

8 P2RA-EU7F m3 Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

EUR



Enllumenat passos de vianants

AMIDAMENTS Pàg.: 16

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T
2 22,000 0,400 0,300 2,640 C#*D#*E#*F#
3 0,800 0,800 0,800 0,512 C#*D#*E#*F#
4 22,000 0,400 0,200 1,760 C#*D#*E#*F#
5 0,800 0,800 0,200 0,128 C#*D#*E#*F#
6 Percentatge "A origen" P 15,000 0,756 PERORIGEN(

G1:G5, C6)

TOTAL AMIDAMENT 5,796

9 P931-3G6L m3 Base de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de
camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T
2 22,000 0,400 0,200 1,760 C#*D#*E#*F#
3 0,800 0,800 0,200 0,128 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,888

10 P9E1-DMWY m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior, col·locat a truc de maceta amb
morter mixt 1:0,5:4 i beurada de ciment pòrtland

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T
2 22,000 0,400 8,800 C#*D#*E#*F#
3 0,800 0,800 0,640 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,440

11 PG2N-EUGK m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N,
muntat com a canalització soterrada

AMIDAMENT DIRECTE 24,000

12 PG3B-E7CU m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat superficialment

AMIDAMENT DIRECTE 24,000

13 PGD2-E3E3 u Placa de connexió a terra d'acer, quadrada (massissa), de superfície 0,2 m2, de 3 mm de gruix i soterrada

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

14 PHM2-DBEN u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 5.5 m d'alçària, coronament sense platina, amb
base platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5, col·locada sobre dau de formigó

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

15 FHN1TEA1 u Llum LED per a vial o pas de vianants d'alta eficiència amb potències fins a 70W, amb cos d'alumini injectat,
vidre trempat, cargoleria d'acer inoxidable, pintura resistent a la corrosió, a la degradació ultraviolada i l'abrasió,
grau de protecció IP-66 i IK08, marcarge CE, compatibilitat electromagnètica superada, dispositiu d'alimentació i
control regulable amb diferetns nivells amb diferents percentatges de regulació i diferents programes goraris,
autonomament amb fins a 5 cicles de funcionament o a traves de la linia de potència des del quadre de control,
protecció contra sobretensions Imax 10kA, manteniment del flux luminic L80B10 de 100.000 hores, IRC mes
gran de 70, FHS mes petit al 1%, temperatura de color 4000 K, aïllament elèctric de classe I i II segons
necessitats com per exemple si no existeix terra o la normativa o obliga, amb accessori per fixar vertical o
horitzonal a l' extrem del suport i que permet regulació d'inclinació des de -15º fins a 15º.Eficiència mínima de la
lluminària = 120 lm/W

EUR



Enllumenat passos de vianants

AMIDAMENTS Pàg.: 17

10 anys de garantia.
A de disposar d'optiques amb distribució assimetrica de distribució cap a l'esquerra o la dreta segons convingui,
per a la correcta il·luminació de passos de vianants, tant en el pla vertical com l'horitzontal.
Potencia i distribució luminica a elegir en funció de les necessitats luminiques del punt on instal·lar la lluminària.
Inclou subministra i instal·lació de la nova llumenera a qualsevol alçada, totalment instal·lada i posada en
marxa, adaptació del suport existent si es necssàri, inclou material, mà d'obra i eines necessaries.
També queda inclòs a la partida la part proporcional de re-orientació, modificació de potència i/o programació
un cop instal·lada la llumenera
Previ a la compra de la llumenera es farà una acta replanteig en la que es comprovà, in situ, per part de
l'instal·lador i fabricant, les condicions de càlcul per carrers i s'aportarà els resultats lumínics, informes i arxius
Dialux de cada un d'ells.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

16 FHR1TEA u Subministrament i instal·lació de caixes de connexions i fussibles per enllumenat públic en columna, bàcul o
directament en façana. En el cas de columnes inclou la reparació de la portella si aquesta està en mal estat.
Inclou material, ma d'obra i màquinària

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

17 PG33-E6TS m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV, unipolar, de secció 1 x 16
mm2, amb coberta del cable de PVC, col·locat en tub

AMIDAMENT DIRECTE 48,000

18 PG33-E6V6 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV, tetrapolar, de secció 4 x 6
mm2, amb coberta del cable de PVC, col·locat en tub

AMIDAMENT DIRECTE 7,000

19 PGTEIA-01 u Connexió soterrada tipus T2 derivació. Unió acabada. Inclou material mà d'obra i maquinària necessaris

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

20 TEIA03 u Numeració de punts de llum, realització d'esquemes unifilars dels quadres i legalitzacions de les instal·lacions
de baixa tensió on s'ha actuat. Inclou certificats, bultlletins, projectes i visats necessaris per tal de permetre
legalitzar la part de les instal·lacions modificades quan l'ajuntament passi la corresponent inspecció periodica.
En cas que d'acord a la normativa vigent les actuacions realitzades necessitessin ser legalitzades aquesta
partida també inclou la realització de tots els tràmits i les taxes d'inspecció i control de l'entiat col·laboradora de
l'administració. No inclou la realizació de totes aquelles correccions de les instal·lacions o de la documentació
derivades de parts d'instal·lacions que no formen part de l'ambit d'actuació d'aquest projecte.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

21 111EM112 u SEGURETAT I SALUT:
PARTIDA D'ABONAMENT ÍNTEGRE PER A ELEMENTS PER A L'ACOMPLIMENT DE LA NORMATIVA DE
SEGURETAT I SALUT VIGENT. REPERCUSIÓ D'AMORTITZACIÓ EN LA DESPESA DE MATERIAL
NECESSARI A QUALSEVOL OBRA:
1) COL·LECTIU: FARMACIOLA, XARXES, ETCÈTERA,
2) PERSONAL: CASCS, GUANTS, ULLERES, CINTURONS, CALÇAT, ETCÈTERA
SEGONS INDICACIONS DE L´ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT O, EN EL SEU DEFECTE, DE L´ESTUDI
BÀSIC; I SEMPRE SEGONS PLA DE SEGURETAT REALITZAT PEL CONSTRUCTOR.
3) ELEMENTS NECESSARIS PER A LA CORRECTE SENYALITZACIÓ I BALLAT DE L'OBRA

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

22 TEIA04 u CONTROL DE QUALITAT. PARTIDA D'ABONAMENT INTEGRE PER A LA REALITZACIÓ DEL CONTROL DE
QUALITAT D'ACORD A LA NORMATIVA VIGENT I A LES ESPECIFICACIONS DE LA DIRECCIÓ
FACULTATIVA.

INCLOU GESTIÓ DOCUMENTALS, CERTIFICACIONS DE PRODUCTES I ESTUDIS LUXOMETRICS DE
L'ESTAT FINAL PER COMPROVAR QUE S'HAN ACONSEGUIT ELS VALORS DESITJATS

EUR



Enllumenat passos de vianants

AMIDAMENTS Pàg.: 18

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST EPSQPV
Capítol 06  E203

1 P192-616I u Cala d'inspecció en paviment, amb enderroc de paviment, solera i excavació de terres amb mitjans manuals i
mecànics i càrrega manual de runa sobre contenidor

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 P214W-FEMM m Tall en paviment de qualsevol tipus,panot, bituminos, formigó, etc, de 15 cm de fondària com a mínim, amb
màquina tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T
2 19,500 2,000 39,000 C#*D#*E#*F#
3 0,800 4,000 3,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 42,200

3 P2146-DJ3Q m2 Demolició de paviment sobre formigó, de fins a 20 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària, amb compressor i
càrrega sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T
2 19,500 0,400 7,800 C#*D#*E#*F#
3 0,800 0,800 0,640 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,440

4 P221E-AWDV m3 Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada
amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T
2 19,500 0,400 0,600 4,680 C#*D#*E#*F#
3 0,800 0,800 0,800 0,512 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,192

5 P2241-52SS m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària màxima 0,6 m, amb compactació del 95% PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T
2 19,500 0,400 7,800 C#*D#*E#*F#
3 0,800 0,800 0,640 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,440

6 P2255-DPIL m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb el 50% de sorra i el 50% de terra de la pròpia
excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T

EUR



Enllumenat passos de vianants

AMIDAMENTS Pàg.: 19

2 19,500 0,400 0,600 4,680 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,680

7 P2R5-DT1A m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la
càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T
2 19,500 0,400 0,300 2,340 C#*D#*E#*F#
3 0,800 0,800 0,800 0,512 C#*D#*E#*F#
4 19,500 0,400 0,200 1,560 C#*D#*E#*F#
5 0,800 0,800 0,200 0,128 C#*D#*E#*F#
6 Percentatge "A origen" P 15,000 0,681 PERORIGEN(

G1:G5,C6)

TOTAL AMIDAMENT 5,221

8 P2RA-EU7F m3 Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T
2 19,500 0,400 0,300 2,340 C#*D#*E#*F#
3 0,800 0,800 0,800 0,512 C#*D#*E#*F#
4 19,500 0,400 0,200 1,560 C#*D#*E#*F#
5 0,800 0,800 0,200 0,128 C#*D#*E#*F#
6 Percentatge "A origen" P 15,000 0,681 PERORIGEN(

G1:G5, C6)

TOTAL AMIDAMENT 5,221

9 P931-3G6L m3 Base de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de
camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T
2 19,500 0,400 0,200 1,560 C#*D#*E#*F#
3 0,800 0,800 0,200 0,128 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,688

10 P9E1-DMWY m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior, col·locat a truc de maceta amb
morter mixt 1:0,5:4 i beurada de ciment pòrtland

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T
2 19,500 0,400 7,800 C#*D#*E#*F#
3 0,800 0,800 0,640 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,440

11 PG2N-EUGK m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N,
muntat com a canalització soterrada

AMIDAMENT DIRECTE 22,000

EUR



Enllumenat passos de vianants

AMIDAMENTS Pàg.: 20

12 PG3B-E7CU m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat superficialment

AMIDAMENT DIRECTE 22,000

13 PGD2-E3E3 u Placa de connexió a terra d'acer, quadrada (massissa), de superfície 0,2 m2, de 3 mm de gruix i soterrada

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

14 PHM2-DBEN u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 5.5 m d'alçària, coronament sense platina, amb
base platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5, col·locada sobre dau de formigó

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

15 FHN1TEA1 u Llum LED per a vial o pas de vianants d'alta eficiència amb potències fins a 70W, amb cos d'alumini injectat,
vidre trempat, cargoleria d'acer inoxidable, pintura resistent a la corrosió, a la degradació ultraviolada i l'abrasió,
grau de protecció IP-66 i IK08, marcarge CE, compatibilitat electromagnètica superada, dispositiu d'alimentació i
control regulable amb diferetns nivells amb diferents percentatges de regulació i diferents programes goraris,
autonomament amb fins a 5 cicles de funcionament o a traves de la linia de potència des del quadre de control,
protecció contra sobretensions Imax 10kA, manteniment del flux luminic L80B10 de 100.000 hores, IRC mes
gran de 70, FHS mes petit al 1%, temperatura de color 4000 K, aïllament elèctric de classe I i II segons
necessitats com per exemple si no existeix terra o la normativa o obliga, amb accessori per fixar vertical o
horitzonal a l' extrem del suport i que permet regulació d'inclinació des de -15º fins a 15º.Eficiència mínima de la
lluminària = 120 lm/W
10 anys de garantia.
A de disposar d'optiques amb distribució assimetrica de distribució cap a l'esquerra o la dreta segons convingui,
per a la correcta il·luminació de passos de vianants, tant en el pla vertical com l'horitzontal.
Potencia i distribució luminica a elegir en funció de les necessitats luminiques del punt on instal·lar la lluminària.
Inclou subministra i instal·lació de la nova llumenera a qualsevol alçada, totalment instal·lada i posada en
marxa, adaptació del suport existent si es necssàri, inclou material, mà d'obra i eines necessaries.
També queda inclòs a la partida la part proporcional de re-orientació, modificació de potència i/o programació
un cop instal·lada la llumenera
Previ a la compra de la llumenera es farà una acta replanteig en la que es comprovà, in situ, per part de
l'instal·lador i fabricant, les condicions de càlcul per carrers i s'aportarà els resultats lumínics, informes i arxius
Dialux de cada un d'ells.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

16 FHR1TEA u Subministrament i instal·lació de caixes de connexions i fussibles per enllumenat públic en columna, bàcul o
directament en façana. En el cas de columnes inclou la reparació de la portella si aquesta està en mal estat.
Inclou material, ma d'obra i màquinària

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

17 PG33-E6TS m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV, unipolar, de secció 1 x 16
mm2, amb coberta del cable de PVC, col·locat en tub

AMIDAMENT DIRECTE 54,000

18 PG33-E6V6 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV, tetrapolar, de secció 4 x 6
mm2, amb coberta del cable de PVC, col·locat en tub

AMIDAMENT DIRECTE 7,000

19 PGTEIA-01 u Connexió soterrada tipus T2 derivació. Unió acabada. Inclou material mà d'obra i maquinària necessaris

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

20 TEIA03 u Numeració de punts de llum, realització d'esquemes unifilars dels quadres i legalitzacions de les instal·lacions
de baixa tensió on s'ha actuat. Inclou certificats, bultlletins, projectes i visats necessaris per tal de permetre
legalitzar la part de les instal·lacions modificades quan l'ajuntament passi la corresponent inspecció periodica.
En cas que d'acord a la normativa vigent les actuacions realitzades necessitessin ser legalitzades aquesta
partida també inclou la realització de tots els tràmits i les taxes d'inspecció i control de l'entiat col·laboradora de
l'administració. No inclou la realizació de totes aquelles correccions de les instal·lacions o de la documentació
derivades de parts d'instal·lacions que no formen part de l'ambit d'actuació d'aquest projecte.
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AMIDAMENTS Pàg.: 21

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

21 111EM112 u SEGURETAT I SALUT:
PARTIDA D'ABONAMENT ÍNTEGRE PER A ELEMENTS PER A L'ACOMPLIMENT DE LA NORMATIVA DE
SEGURETAT I SALUT VIGENT. REPERCUSIÓ D'AMORTITZACIÓ EN LA DESPESA DE MATERIAL
NECESSARI A QUALSEVOL OBRA:
1) COL·LECTIU: FARMACIOLA, XARXES, ETCÈTERA,
2) PERSONAL: CASCS, GUANTS, ULLERES, CINTURONS, CALÇAT, ETCÈTERA
SEGONS INDICACIONS DE L´ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT O, EN EL SEU DEFECTE, DE L´ESTUDI
BÀSIC; I SEMPRE SEGONS PLA DE SEGURETAT REALITZAT PEL CONSTRUCTOR.
3) ELEMENTS NECESSARIS PER A LA CORRECTE SENYALITZACIÓ I BALLAT DE L'OBRA

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

22 TEIA04 u CONTROL DE QUALITAT. PARTIDA D'ABONAMENT INTEGRE PER A LA REALITZACIÓ DEL CONTROL DE
QUALITAT D'ACORD A LA NORMATIVA VIGENT I A LES ESPECIFICACIONS DE LA DIRECCIÓ
FACULTATIVA.

INCLOU GESTIÓ DOCUMENTALS, CERTIFICACIONS DE PRODUCTES I ESTUDIS LUXOMETRICS DE
L'ESTAT FINAL PER COMPROVAR QUE S'HAN ACONSEGUIT ELS VALORS DESITJATS

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST EPSQPV
Capítol 07  F403

1 P192-616I u Cala d'inspecció en paviment, amb enderroc de paviment, solera i excavació de terres amb mitjans manuals i
mecànics i càrrega manual de runa sobre contenidor

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 P214W-FEMM m Tall en paviment de qualsevol tipus,panot, bituminos, formigó, etc, de 15 cm de fondària com a mínim, amb
màquina tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T
2 10,500 2,000 21,000 C#*D#*E#*F#
3 0,800 4,000 3,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 24,200

3 P2146-DJ3Q m2 Demolició de paviment sobre formigó, de fins a 20 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària, amb compressor i
càrrega sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T
2 10,500 0,400 4,200 C#*D#*E#*F#
3 0,800 0,800 0,640 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,840

4 P221E-AWDV m3 Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada
amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T

EUR



Enllumenat passos de vianants

AMIDAMENTS Pàg.: 22

2 10,500 0,400 0,600 2,520 C#*D#*E#*F#
3 0,800 0,800 0,800 0,512 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,032

5 P2241-52SS m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària màxima 0,6 m, amb compactació del 95% PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T
2 10,500 0,400 4,200 C#*D#*E#*F#
3 0,800 0,800 0,640 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,840

6 P2255-DPIL m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb el 50% de sorra i el 50% de terra de la pròpia
excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T
2 10,500 0,400 0,600 2,520 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,520

7 P2R5-DT1A m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la
càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T
2 10,500 0,400 0,300 1,260 C#*D#*E#*F#
3 0,800 0,800 0,800 0,512 C#*D#*E#*F#
4 10,500 0,400 0,200 0,840 C#*D#*E#*F#
5 0,800 0,800 0,200 0,128 C#*D#*E#*F#
6 Percentatge "A origen" P 15,000 0,411 PERORIGEN(

G1:G5,C6)

TOTAL AMIDAMENT 3,151

8 P2RA-EU7F m3 Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T
2 10,500 0,400 0,300 1,260 C#*D#*E#*F#
3 0,800 0,800 0,800 0,512 C#*D#*E#*F#
4 10,500 0,400 0,200 0,840 C#*D#*E#*F#
5 0,800 0,800 0,200 0,128 C#*D#*E#*F#
6 Percentatge "A origen" P 15,000 0,411 PERORIGEN(

G1:G5, C6)

TOTAL AMIDAMENT 3,151

9 P931-3G6L m3 Base de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de
camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T
2 10,500 0,400 0,200 0,840 C#*D#*E#*F#
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AMIDAMENTS Pàg.: 23

3 0,800 0,800 0,200 0,128 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,968

10 P9E1-DMWY m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior, col·locat a truc de maceta amb
morter mixt 1:0,5:4 i beurada de ciment pòrtland

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T
2 10,500 0,400 4,200 C#*D#*E#*F#
3 0,800 0,800 0,640 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,840

11 PG2N-EUGK m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N,
muntat com a canalització soterrada

AMIDAMENT DIRECTE 12,000

12 PG3B-E7CU m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat superficialment

AMIDAMENT DIRECTE 12,000

13 PGD2-E3E3 u Placa de connexió a terra d'acer, quadrada (massissa), de superfície 0,2 m2, de 3 mm de gruix i soterrada

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

14 PHM2-DBEN u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 5.5 m d'alçària, coronament sense platina, amb
base platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5, col·locada sobre dau de formigó

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

15 FHN1TEA1 u Llum LED per a vial o pas de vianants d'alta eficiència amb potències fins a 70W, amb cos d'alumini injectat,
vidre trempat, cargoleria d'acer inoxidable, pintura resistent a la corrosió, a la degradació ultraviolada i l'abrasió,
grau de protecció IP-66 i IK08, marcarge CE, compatibilitat electromagnètica superada, dispositiu d'alimentació i
control regulable amb diferetns nivells amb diferents percentatges de regulació i diferents programes goraris,
autonomament amb fins a 5 cicles de funcionament o a traves de la linia de potència des del quadre de control,
protecció contra sobretensions Imax 10kA, manteniment del flux luminic L80B10 de 100.000 hores, IRC mes
gran de 70, FHS mes petit al 1%, temperatura de color 4000 K, aïllament elèctric de classe I i II segons
necessitats com per exemple si no existeix terra o la normativa o obliga, amb accessori per fixar vertical o
horitzonal a l' extrem del suport i que permet regulació d'inclinació des de -15º fins a 15º.Eficiència mínima de la
lluminària = 120 lm/W
10 anys de garantia.
A de disposar d'optiques amb distribució assimetrica de distribució cap a l'esquerra o la dreta segons convingui,
per a la correcta il·luminació de passos de vianants, tant en el pla vertical com l'horitzontal.
Potencia i distribució luminica a elegir en funció de les necessitats luminiques del punt on instal·lar la lluminària.
Inclou subministra i instal·lació de la nova llumenera a qualsevol alçada, totalment instal·lada i posada en
marxa, adaptació del suport existent si es necssàri, inclou material, mà d'obra i eines necessaries.
També queda inclòs a la partida la part proporcional de re-orientació, modificació de potència i/o programació
un cop instal·lada la llumenera
Previ a la compra de la llumenera es farà una acta replanteig en la que es comprovà, in situ, per part de
l'instal·lador i fabricant, les condicions de càlcul per carrers i s'aportarà els resultats lumínics, informes i arxius
Dialux de cada un d'ells.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

16 FHR1TEA u Subministrament i instal·lació de caixes de connexions i fussibles per enllumenat públic en columna, bàcul o
directament en façana. En el cas de columnes inclou la reparació de la portella si aquesta està en mal estat.
Inclou material, ma d'obra i màquinària
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AMIDAMENT DIRECTE 1,000

17 PG33-E6TS m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV, unipolar, de secció 1 x 16
mm2, amb coberta del cable de PVC, col·locat en tub

AMIDAMENT DIRECTE 24,000

18 PG33-E6V6 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV, tetrapolar, de secció 4 x 6
mm2, amb coberta del cable de PVC, col·locat en tub

AMIDAMENT DIRECTE 7,000

19 PGTEIA-01 u Connexió soterrada tipus T2 derivació. Unió acabada. Inclou material mà d'obra i maquinària necessaris

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

20 TEIA03 u Numeració de punts de llum, realització d'esquemes unifilars dels quadres i legalitzacions de les instal·lacions
de baixa tensió on s'ha actuat. Inclou certificats, bultlletins, projectes i visats necessaris per tal de permetre
legalitzar la part de les instal·lacions modificades quan l'ajuntament passi la corresponent inspecció periodica.
En cas que d'acord a la normativa vigent les actuacions realitzades necessitessin ser legalitzades aquesta
partida també inclou la realització de tots els tràmits i les taxes d'inspecció i control de l'entiat col·laboradora de
l'administració. No inclou la realizació de totes aquelles correccions de les instal·lacions o de la documentació
derivades de parts d'instal·lacions que no formen part de l'ambit d'actuació d'aquest projecte.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

21 111EM112 u SEGURETAT I SALUT:
PARTIDA D'ABONAMENT ÍNTEGRE PER A ELEMENTS PER A L'ACOMPLIMENT DE LA NORMATIVA DE
SEGURETAT I SALUT VIGENT. REPERCUSIÓ D'AMORTITZACIÓ EN LA DESPESA DE MATERIAL
NECESSARI A QUALSEVOL OBRA:
1) COL·LECTIU: FARMACIOLA, XARXES, ETCÈTERA,
2) PERSONAL: CASCS, GUANTS, ULLERES, CINTURONS, CALÇAT, ETCÈTERA
SEGONS INDICACIONS DE L´ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT O, EN EL SEU DEFECTE, DE L´ESTUDI
BÀSIC; I SEMPRE SEGONS PLA DE SEGURETAT REALITZAT PEL CONSTRUCTOR.
3) ELEMENTS NECESSARIS PER A LA CORRECTE SENYALITZACIÓ I BALLAT DE L'OBRA

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

22 TEIA04 u CONTROL DE QUALITAT. PARTIDA D'ABONAMENT INTEGRE PER A LA REALITZACIÓ DEL CONTROL DE
QUALITAT D'ACORD A LA NORMATIVA VIGENT I A LES ESPECIFICACIONS DE LA DIRECCIÓ
FACULTATIVA.

INCLOU GESTIÓ DOCUMENTALS, CERTIFICACIONS DE PRODUCTES I ESTUDIS LUXOMETRICS DE
L'ESTAT FINAL PER COMPROVAR QUE S'HAN ACONSEGUIT ELS VALORS DESITJATS

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST EPSQPV
Capítol 08  I359

1 P192-616I u Cala d'inspecció en paviment, amb enderroc de paviment, solera i excavació de terres amb mitjans manuals i
mecànics i càrrega manual de runa sobre contenidor

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 P214W-FEMM m Tall en paviment de qualsevol tipus,panot, bituminos, formigó, etc, de 15 cm de fondària com a mínim, amb
màquina tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T
2 15,500 2,000 31,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 31,000

3 P2146-DJ3Q m2 Demolició de paviment sobre formigó, de fins a 20 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària, amb compressor i
càrrega sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T
2 15,500 0,400 6,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,200

4 P221E-AWDV m3 Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada
amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T
2 15,500 0,400 0,600 3,720 C#*D#*E#*F#
3 0,800 0,800 0,800 0,512 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,232

5 P2241-52SS m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària màxima 0,6 m, amb compactació del 95% PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T
2 15,500 0,400 6,200 C#*D#*E#*F#
3 0,800 0,800 0,640 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,840

6 P2255-DPIL m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb el 50% de sorra i el 50% de terra de la pròpia
excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T
2 15,500 0,400 0,600 3,720 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,720

7 P2R5-DT1A m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la
càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T
2 15,500 0,400 0,300 1,860 C#*D#*E#*F#
3 15,500 0,400 0,200 1,240 C#*D#*E#*F#
4 Percentatge "A origen" P 15,000 0,465 PERORIGEN(

G1:G3,C4)

TOTAL AMIDAMENT 3,565

8 P2RA-EU7F m3 Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T
2 15,500 0,400 0,300 1,860 C#*D#*E#*F#
3 15,500 0,400 0,200 1,240 C#*D#*E#*F#
4 Percentatge "A origen" P 15,000 0,465 PERORIGEN(

G1:G3,C4)

TOTAL AMIDAMENT 3,565

9 P931-3G6L m3 Base de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de
camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T
2 15,500 0,400 0,200 1,240 C#*D#*E#*F#
3 0,800 0,800 0,200 0,128 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,368

10 P9E1-DMWY m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior, col·locat a truc de maceta amb
morter mixt 1:0,5:4 i beurada de ciment pòrtland

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T
2 15,500 0,400 6,200 C#*D#*E#*F#
3 0,800 0,800 0,640 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,840

11 PG2N-EUGK m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N,
muntat com a canalització soterrada

AMIDAMENT DIRECTE 18,000

12 PG3B-E7CU m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat superficialment

AMIDAMENT DIRECTE 18,000

13 PGD2-E3E3 u Placa de connexió a terra d'acer, quadrada (massissa), de superfície 0,2 m2, de 3 mm de gruix i soterrada

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

14 PHM2-DBF3 u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 6 m d'alçària, coronament sense platina, amb
base platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5, col·locada sobre dau de formigó

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

15 PHM3-4IAW u Creueta d'acer galvanitzat, de llargària 0,8 m i acoblada amb platina o brida

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

16 FHN1TEA1 u Llum LED per a vial o pas de vianants d'alta eficiència amb potències fins a 70W, amb cos d'alumini injectat,
vidre trempat, cargoleria d'acer inoxidable, pintura resistent a la corrosió, a la degradació ultraviolada i l'abrasió,
grau de protecció IP-66 i IK08, marcarge CE, compatibilitat electromagnètica superada, dispositiu d'alimentació i
control regulable amb diferetns nivells amb diferents percentatges de regulació i diferents programes goraris,
autonomament amb fins a 5 cicles de funcionament o a traves de la linia de potència des del quadre de control,
protecció contra sobretensions Imax 10kA, manteniment del flux luminic L80B10 de 100.000 hores, IRC mes
gran de 70, FHS mes petit al 1%, temperatura de color 4000 K, aïllament elèctric de classe I i II segons
necessitats com per exemple si no existeix terra o la normativa o obliga, amb accessori per fixar vertical o
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horitzonal a l' extrem del suport i que permet regulació d'inclinació des de -15º fins a 15º.Eficiència mínima de la
lluminària = 120 lm/W
10 anys de garantia.
A de disposar d'optiques amb distribució assimetrica de distribució cap a l'esquerra o la dreta segons convingui,
per a la correcta il·luminació de passos de vianants, tant en el pla vertical com l'horitzontal.
Potencia i distribució luminica a elegir en funció de les necessitats luminiques del punt on instal·lar la lluminària.
Inclou subministra i instal·lació de la nova llumenera a qualsevol alçada, totalment instal·lada i posada en
marxa, adaptació del suport existent si es necssàri, inclou material, mà d'obra i eines necessaries.
També queda inclòs a la partida la part proporcional de re-orientació, modificació de potència i/o programació
un cop instal·lada la llumenera
Previ a la compra de la llumenera es farà una acta replanteig en la que es comprovà, in situ, per part de
l'instal·lador i fabricant, les condicions de càlcul per carrers i s'aportarà els resultats lumínics, informes i arxius
Dialux de cada un d'ells.

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

17 FHR1TEA u Subministrament i instal·lació de caixes de connexions i fussibles per enllumenat públic en columna, bàcul o
directament en façana. En el cas de columnes inclou la reparació de la portella si aquesta està en mal estat.
Inclou material, ma d'obra i màquinària

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

18 PG33-E6TS m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV, unipolar, de secció 1 x 16
mm2, amb coberta del cable de PVC, col·locat en tub

AMIDAMENT DIRECTE 32,000

19 PG33-E6V6 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV, tetrapolar, de secció 4 x 6
mm2, amb coberta del cable de PVC, col·locat en tub

AMIDAMENT DIRECTE 16,000

20 PGTEIA-01 u Connexió soterrada tipus T2 derivació. Unió acabada. Inclou material mà d'obra i maquinària necessaris

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

21 TEIA03 u Numeració de punts de llum, realització d'esquemes unifilars dels quadres i legalitzacions de les instal·lacions
de baixa tensió on s'ha actuat. Inclou certificats, bultlletins, projectes i visats necessaris per tal de permetre
legalitzar la part de les instal·lacions modificades quan l'ajuntament passi la corresponent inspecció periodica.
En cas que d'acord a la normativa vigent les actuacions realitzades necessitessin ser legalitzades aquesta
partida també inclou la realització de tots els tràmits i les taxes d'inspecció i control de l'entiat col·laboradora de
l'administració. No inclou la realizació de totes aquelles correccions de les instal·lacions o de la documentació
derivades de parts d'instal·lacions que no formen part de l'ambit d'actuació d'aquest projecte.

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

22 111EM112 u SEGURETAT I SALUT:
PARTIDA D'ABONAMENT ÍNTEGRE PER A ELEMENTS PER A L'ACOMPLIMENT DE LA NORMATIVA DE
SEGURETAT I SALUT VIGENT. REPERCUSIÓ D'AMORTITZACIÓ EN LA DESPESA DE MATERIAL
NECESSARI A QUALSEVOL OBRA:
1) COL·LECTIU: FARMACIOLA, XARXES, ETCÈTERA,
2) PERSONAL: CASCS, GUANTS, ULLERES, CINTURONS, CALÇAT, ETCÈTERA
SEGONS INDICACIONS DE L´ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT O, EN EL SEU DEFECTE, DE L´ESTUDI
BÀSIC; I SEMPRE SEGONS PLA DE SEGURETAT REALITZAT PEL CONSTRUCTOR.
3) ELEMENTS NECESSARIS PER A LA CORRECTE SENYALITZACIÓ I BALLAT DE L'OBRA

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

23 TEIA04 u CONTROL DE QUALITAT. PARTIDA D'ABONAMENT INTEGRE PER A LA REALITZACIÓ DEL CONTROL DE
QUALITAT D'ACORD A LA NORMATIVA VIGENT I A LES ESPECIFICACIONS DE LA DIRECCIÓ
FACULTATIVA.

INCLOU GESTIÓ DOCUMENTALS, CERTIFICACIONS DE PRODUCTES I ESTUDIS LUXOMETRICS DE
EUR



Enllumenat passos de vianants

AMIDAMENTS Pàg.: 28

L'ESTAT FINAL PER COMPROVAR QUE S'HAN ACONSEGUIT ELS VALORS DESITJATS

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

Obra 01 PRESSUPOST EPSQPV
Capítol 09  O103

1 P192-616I u Cala d'inspecció en paviment, amb enderroc de paviment, solera i excavació de terres amb mitjans manuals i
mecànics i càrrega manual de runa sobre contenidor

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 P214W-FEMM m Tall en paviment de qualsevol tipus,panot, bituminos, formigó, etc, de 15 cm de fondària com a mínim, amb
màquina tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T
2 21,500 2,000 43,000 C#*D#*E#*F#
3 0,800 4,000 3,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 46,200

3 P2146-DJ3Q m2 Demolició de paviment sobre formigó, de fins a 20 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària, amb compressor i
càrrega sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T
2 21,500 0,400 8,600 C#*D#*E#*F#
3 0,800 0,800 0,640 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,240

4 P221E-AWDV m3 Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada
amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T
2 21,500 0,400 0,600 5,160 C#*D#*E#*F#
3 0,800 0,800 0,800 0,512 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,672

5 P2241-52SS m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària màxima 0,6 m, amb compactació del 95% PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T
2 21,500 0,400 8,600 C#*D#*E#*F#
3 0,800 0,800 0,640 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,240

6 P2255-DPIL m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb el 50% de sorra i el 50% de terra de la pròpia
excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

EUR



Enllumenat passos de vianants

AMIDAMENTS Pàg.: 29

1 T
2 21,500 0,400 0,600 5,160 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,160

7 P2R5-DT1A m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la
càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T
2 21,500 0,400 0,300 2,580 C#*D#*E#*F#
3 0,800 0,800 0,800 0,512 C#*D#*E#*F#
4 21,500 0,400 0,200 1,720 C#*D#*E#*F#
5 0,800 0,800 0,200 0,128 C#*D#*E#*F#
6 Percentatge "A origen" P 15,000 0,741 PERORIGEN(

G1:G5,C6)

TOTAL AMIDAMENT 5,681

8 P2RA-EU7F m3 Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T
2 21,500 0,400 0,300 2,580 C#*D#*E#*F#
3 0,800 0,800 0,800 0,512 C#*D#*E#*F#
4 21,500 0,400 0,200 1,720 C#*D#*E#*F#
5 0,800 0,800 0,200 0,128 C#*D#*E#*F#
6 Percentatge "A origen" P 15,000 0,741 PERORIGEN(

G1:G5, C6)

TOTAL AMIDAMENT 5,681

9 P931-3G6L m3 Base de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de
camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T
2 21,500 0,400 0,200 1,720 C#*D#*E#*F#
3 0,800 0,800 0,200 0,128 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,848

10 P9E1-DMWY m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior, col·locat a truc de maceta amb
morter mixt 1:0,5:4 i beurada de ciment pòrtland

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T
2 21,500 0,400 8,600 C#*D#*E#*F#
3 0,800 0,800 0,640 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,240

11 PG2N-EUGK m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N,
muntat com a canalització soterrada

EUR



Enllumenat passos de vianants

AMIDAMENTS Pàg.: 30

AMIDAMENT DIRECTE 23,000

12 PG3B-E7CU m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat superficialment

AMIDAMENT DIRECTE 23,000

13 PGD2-E3E3 u Placa de connexió a terra d'acer, quadrada (massissa), de superfície 0,2 m2, de 3 mm de gruix i soterrada

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

14 PHM2-DBEN u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 5.5 m d'alçària, coronament sense platina, amb
base platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5, col·locada sobre dau de formigó

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

15 FHN1TEA1 u Llum LED per a vial o pas de vianants d'alta eficiència amb potències fins a 70W, amb cos d'alumini injectat,
vidre trempat, cargoleria d'acer inoxidable, pintura resistent a la corrosió, a la degradació ultraviolada i l'abrasió,
grau de protecció IP-66 i IK08, marcarge CE, compatibilitat electromagnètica superada, dispositiu d'alimentació i
control regulable amb diferetns nivells amb diferents percentatges de regulació i diferents programes goraris,
autonomament amb fins a 5 cicles de funcionament o a traves de la linia de potència des del quadre de control,
protecció contra sobretensions Imax 10kA, manteniment del flux luminic L80B10 de 100.000 hores, IRC mes
gran de 70, FHS mes petit al 1%, temperatura de color 4000 K, aïllament elèctric de classe I i II segons
necessitats com per exemple si no existeix terra o la normativa o obliga, amb accessori per fixar vertical o
horitzonal a l' extrem del suport i que permet regulació d'inclinació des de -15º fins a 15º.Eficiència mínima de la
lluminària = 120 lm/W
10 anys de garantia.
A de disposar d'optiques amb distribució assimetrica de distribució cap a l'esquerra o la dreta segons convingui,
per a la correcta il·luminació de passos de vianants, tant en el pla vertical com l'horitzontal.
Potencia i distribució luminica a elegir en funció de les necessitats luminiques del punt on instal·lar la lluminària.
Inclou subministra i instal·lació de la nova llumenera a qualsevol alçada, totalment instal·lada i posada en
marxa, adaptació del suport existent si es necssàri, inclou material, mà d'obra i eines necessaries.
També queda inclòs a la partida la part proporcional de re-orientació, modificació de potència i/o programació
un cop instal·lada la llumenera
Previ a la compra de la llumenera es farà una acta replanteig en la que es comprovà, in situ, per part de
l'instal·lador i fabricant, les condicions de càlcul per carrers i s'aportarà els resultats lumínics, informes i arxius
Dialux de cada un d'ells.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

16 FHR1TEA u Subministrament i instal·lació de caixes de connexions i fussibles per enllumenat públic en columna, bàcul o
directament en façana. En el cas de columnes inclou la reparació de la portella si aquesta està en mal estat.
Inclou material, ma d'obra i màquinària

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

17 PG33-E6TS m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV, unipolar, de secció 1 x 16
mm2, amb coberta del cable de PVC, col·locat en tub

AMIDAMENT DIRECTE 46,000

18 PG33-E6V6 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV, tetrapolar, de secció 4 x 6
mm2, amb coberta del cable de PVC, col·locat en tub

AMIDAMENT DIRECTE 7,000

19 PGTEIA-01 u Connexió soterrada tipus T2 derivació. Unió acabada. Inclou material mà d'obra i maquinària necessaris

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

20 TEIA03 u Numeració de punts de llum, realització d'esquemes unifilars dels quadres i legalitzacions de les instal·lacions
de baixa tensió on s'ha actuat. Inclou certificats, bultlletins, projectes i visats necessaris per tal de permetre
legalitzar la part de les instal·lacions modificades quan l'ajuntament passi la corresponent inspecció periodica.

EUR



Enllumenat passos de vianants

AMIDAMENTS Pàg.: 31

En cas que d'acord a la normativa vigent les actuacions realitzades necessitessin ser legalitzades aquesta
partida també inclou la realització de tots els tràmits i les taxes d'inspecció i control de l'entiat col·laboradora de
l'administració. No inclou la realizació de totes aquelles correccions de les instal·lacions o de la documentació
derivades de parts d'instal·lacions que no formen part de l'ambit d'actuació d'aquest projecte.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

21 111EM112 u SEGURETAT I SALUT:
PARTIDA D'ABONAMENT ÍNTEGRE PER A ELEMENTS PER A L'ACOMPLIMENT DE LA NORMATIVA DE
SEGURETAT I SALUT VIGENT. REPERCUSIÓ D'AMORTITZACIÓ EN LA DESPESA DE MATERIAL
NECESSARI A QUALSEVOL OBRA:
1) COL·LECTIU: FARMACIOLA, XARXES, ETCÈTERA,
2) PERSONAL: CASCS, GUANTS, ULLERES, CINTURONS, CALÇAT, ETCÈTERA
SEGONS INDICACIONS DE L´ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT O, EN EL SEU DEFECTE, DE L´ESTUDI
BÀSIC; I SEMPRE SEGONS PLA DE SEGURETAT REALITZAT PEL CONSTRUCTOR.
3) ELEMENTS NECESSARIS PER A LA CORRECTE SENYALITZACIÓ I BALLAT DE L'OBRA

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

22 TEIA04 u CONTROL DE QUALITAT. PARTIDA D'ABONAMENT INTEGRE PER A LA REALITZACIÓ DEL CONTROL DE
QUALITAT D'ACORD A LA NORMATIVA VIGENT I A LES ESPECIFICACIONS DE LA DIRECCIÓ
FACULTATIVA.

INCLOU GESTIÓ DOCUMENTALS, CERTIFICACIONS DE PRODUCTES I ESTUDIS LUXOMETRICS DE
L'ESTAT FINAL PER COMPROVAR QUE S'HAN ACONSEGUIT ELS VALORS DESITJATS

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST EPSQPV
Capítol 10  AW501

1 P192-616I u Cala d'inspecció en paviment, amb enderroc de paviment, solera i excavació de terres amb mitjans manuals i
mecànics i càrrega manual de runa sobre contenidor

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 P214W-FEMM m Tall en paviment de qualsevol tipus,panot, bituminos, formigó, etc, de 15 cm de fondària com a mínim, amb
màquina tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T
2 13,000 2,000 26,000 C#*D#*E#*F#
3 0,800 4,000 3,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 29,200

3 P2146-DJ3Q m2 Demolició de paviment sobre formigó, de fins a 20 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària, amb compressor i
càrrega sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T
2 13,000 0,400 5,200 C#*D#*E#*F#
3 0,800 0,800 0,640 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,840

4 P221E-AWDV m3 Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada
amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora

EUR



Enllumenat passos de vianants

AMIDAMENTS Pàg.: 32

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T
2 13,000 0,400 0,600 3,120 C#*D#*E#*F#
3 0,800 0,800 0,800 0,512 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,632

5 P2241-52SS m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària màxima 0,6 m, amb compactació del 95% PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T
2 13,000 0,400 5,200 C#*D#*E#*F#
3 0,800 0,800 0,640 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,840

6 P2255-DPIL m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb el 50% de sorra i el 50% de terra de la pròpia
excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T
2 13,000 0,400 0,600 3,120 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,120

7 P2R5-DT1A m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la
càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T
2 13,000 0,400 0,300 1,560 C#*D#*E#*F#
3 0,800 0,800 0,800 0,512 C#*D#*E#*F#
4 13,000 0,400 0,200 1,040 C#*D#*E#*F#
5 0,800 0,800 0,200 0,128 C#*D#*E#*F#
6 Percentatge "A origen" P 15,000 0,486 PERORIGEN(

G1:G5,C6)

TOTAL AMIDAMENT 3,726

8 P2RA-EU7F m3 Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T
2 13,000 0,400 0,300 1,560 C#*D#*E#*F#
3 0,800 0,800 0,800 0,512 C#*D#*E#*F#
4 13,000 0,400 0,200 1,040 C#*D#*E#*F#
5 0,800 0,800 0,200 0,128 C#*D#*E#*F#
6 Percentatge "A origen" P 15,000 0,486 PERORIGEN(

G1:G5, C6)

TOTAL AMIDAMENT 3,726

9 P931-3G6L m3 Base de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de
camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat

EUR



Enllumenat passos de vianants

AMIDAMENTS Pàg.: 33

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T
2 13,000 0,400 0,200 1,040 C#*D#*E#*F#
3 0,800 0,800 0,200 0,128 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,168

10 P9E1-DMWY m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior, col·locat a truc de maceta amb
morter mixt 1:0,5:4 i beurada de ciment pòrtland

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T
2 13,000 0,400 5,200 C#*D#*E#*F#
3 0,800 0,800 0,640 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,840

11 PG2N-EUGK m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N,
muntat com a canalització soterrada

AMIDAMENT DIRECTE 15,000

12 PG3B-E7CU m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat superficialment

AMIDAMENT DIRECTE 15,000

13 PGD2-E3E3 u Placa de connexió a terra d'acer, quadrada (massissa), de superfície 0,2 m2, de 3 mm de gruix i soterrada

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

14 PHM2-DBEN u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 5.5 m d'alçària, coronament sense platina, amb
base platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5, col·locada sobre dau de formigó

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

15 PHM3-4IAW u Creueta d'acer galvanitzat, de llargària 0,8 m i acoblada amb platina o brida

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

16 FHN1TEA1 u Llum LED per a vial o pas de vianants d'alta eficiència amb potències fins a 70W, amb cos d'alumini injectat,
vidre trempat, cargoleria d'acer inoxidable, pintura resistent a la corrosió, a la degradació ultraviolada i l'abrasió,
grau de protecció IP-66 i IK08, marcarge CE, compatibilitat electromagnètica superada, dispositiu d'alimentació i
control regulable amb diferetns nivells amb diferents percentatges de regulació i diferents programes goraris,
autonomament amb fins a 5 cicles de funcionament o a traves de la linia de potència des del quadre de control,
protecció contra sobretensions Imax 10kA, manteniment del flux luminic L80B10 de 100.000 hores, IRC mes
gran de 70, FHS mes petit al 1%, temperatura de color 4000 K, aïllament elèctric de classe I i II segons
necessitats com per exemple si no existeix terra o la normativa o obliga, amb accessori per fixar vertical o
horitzonal a l' extrem del suport i que permet regulació d'inclinació des de -15º fins a 15º.Eficiència mínima de la
lluminària = 120 lm/W
10 anys de garantia.
A de disposar d'optiques amb distribució assimetrica de distribució cap a l'esquerra o la dreta segons convingui,
per a la correcta il·luminació de passos de vianants, tant en el pla vertical com l'horitzontal.
Potencia i distribució luminica a elegir en funció de les necessitats luminiques del punt on instal·lar la lluminària.
Inclou subministra i instal·lació de la nova llumenera a qualsevol alçada, totalment instal·lada i posada en
marxa, adaptació del suport existent si es necssàri, inclou material, mà d'obra i eines necessaries.
També queda inclòs a la partida la part proporcional de re-orientació, modificació de potència i/o programació
un cop instal·lada la llumenera
Previ a la compra de la llumenera es farà una acta replanteig en la que es comprovà, in situ, per part de
l'instal·lador i fabricant, les condicions de càlcul per carrers i s'aportarà els resultats lumínics, informes i arxius
Dialux de cada un d'ells.
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Enllumenat passos de vianants

AMIDAMENTS Pàg.: 34

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

17 FHR1TEA u Subministrament i instal·lació de caixes de connexions i fussibles per enllumenat públic en columna, bàcul o
directament en façana. En el cas de columnes inclou la reparació de la portella si aquesta està en mal estat.
Inclou material, ma d'obra i màquinària

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

18 PG33-E6TS m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV, unipolar, de secció 1 x 16
mm2, amb coberta del cable de PVC, col·locat en tub

AMIDAMENT DIRECTE 30,000

19 PG33-E6V6 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV, tetrapolar, de secció 4 x 6
mm2, amb coberta del cable de PVC, col·locat en tub

AMIDAMENT DIRECTE 14,000

20 PGTEIA-01 u Connexió soterrada tipus T2 derivació. Unió acabada. Inclou material mà d'obra i maquinària necessaris

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

21 TEIA03 u Numeració de punts de llum, realització d'esquemes unifilars dels quadres i legalitzacions de les instal·lacions
de baixa tensió on s'ha actuat. Inclou certificats, bultlletins, projectes i visats necessaris per tal de permetre
legalitzar la part de les instal·lacions modificades quan l'ajuntament passi la corresponent inspecció periodica.
En cas que d'acord a la normativa vigent les actuacions realitzades necessitessin ser legalitzades aquesta
partida també inclou la realització de tots els tràmits i les taxes d'inspecció i control de l'entiat col·laboradora de
l'administració. No inclou la realizació de totes aquelles correccions de les instal·lacions o de la documentació
derivades de parts d'instal·lacions que no formen part de l'ambit d'actuació d'aquest projecte.

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

22 111EM112 u SEGURETAT I SALUT:
PARTIDA D'ABONAMENT ÍNTEGRE PER A ELEMENTS PER A L'ACOMPLIMENT DE LA NORMATIVA DE
SEGURETAT I SALUT VIGENT. REPERCUSIÓ D'AMORTITZACIÓ EN LA DESPESA DE MATERIAL
NECESSARI A QUALSEVOL OBRA:
1) COL·LECTIU: FARMACIOLA, XARXES, ETCÈTERA,
2) PERSONAL: CASCS, GUANTS, ULLERES, CINTURONS, CALÇAT, ETCÈTERA
SEGONS INDICACIONS DE L´ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT O, EN EL SEU DEFECTE, DE L´ESTUDI
BÀSIC; I SEMPRE SEGONS PLA DE SEGURETAT REALITZAT PEL CONSTRUCTOR.
3) ELEMENTS NECESSARIS PER A LA CORRECTE SENYALITZACIÓ I BALLAT DE L'OBRA

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

23 TEIA04 u CONTROL DE QUALITAT. PARTIDA D'ABONAMENT INTEGRE PER A LA REALITZACIÓ DEL CONTROL DE
QUALITAT D'ACORD A LA NORMATIVA VIGENT I A LES ESPECIFICACIONS DE LA DIRECCIÓ
FACULTATIVA.

INCLOU GESTIÓ DOCUMENTALS, CERTIFICACIONS DE PRODUCTES I ESTUDIS LUXOMETRICS DE
L'ESTAT FINAL PER COMPROVAR QUE S'HAN ACONSEGUIT ELS VALORS DESITJATS

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

Obra 01 PRESSUPOST EPSQPV
Capítol 11  S203B

1 P192-616I u Cala d'inspecció en paviment, amb enderroc de paviment, solera i excavació de terres amb mitjans manuals i
mecànics i càrrega manual de runa sobre contenidor

EUR



Enllumenat passos de vianants

AMIDAMENTS Pàg.: 35

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 P21R0-92GW u Esporga amb cistella mecànica d'arbre fins a 10 m d'alçària, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió
grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

3 P214W-FEMM m Tall en paviment de qualsevol tipus,panot, bituminos, formigó, etc, de 15 cm de fondària com a mínim, amb
màquina tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T
2 19,000 2,000 38,000 C#*D#*E#*F#
3 0,800 4,000 3,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 41,200

4 P2146-DJ3Q m2 Demolició de paviment sobre formigó, de fins a 20 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària, amb compressor i
càrrega sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T
2 19,000 0,400 7,600 C#*D#*E#*F#
3 0,800 0,800 0,640 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,240

5 P221E-AWDV m3 Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada
amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T
2 19,000 0,400 0,600 4,560 C#*D#*E#*F#
3 0,800 0,800 0,800 0,512 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,072

6 P2241-52SS m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària màxima 0,6 m, amb compactació del 95% PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T
2 19,000 0,400 7,600 C#*D#*E#*F#
3 0,800 0,800 0,640 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,240

7 P2255-DPIL m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb el 50% de sorra i el 50% de terra de la pròpia
excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T
2 19,000 0,400 0,600 4,560 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,560

8 P2R5-DT1A m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la
càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km

EUR



Enllumenat passos de vianants

AMIDAMENTS Pàg.: 36

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T
2 19,000 0,400 0,300 2,280 C#*D#*E#*F#
3 0,800 0,800 0,800 0,512 C#*D#*E#*F#
4 19,000 0,400 0,200 1,520 C#*D#*E#*F#
5 0,800 0,800 0,200 0,128 C#*D#*E#*F#
6 Percentatge "A origen" P 15,000 0,666 PERORIGEN(

G1:G5,C6)

TOTAL AMIDAMENT 5,106

9 P2RA-EU7F m3 Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T
2 19,000 0,400 0,300 2,280 C#*D#*E#*F#
3 0,800 0,800 0,800 0,512 C#*D#*E#*F#
4 19,000 0,400 0,200 1,520 C#*D#*E#*F#
5 0,800 0,800 0,200 0,128 C#*D#*E#*F#
6 Percentatge "A origen" P 15,000 0,666 PERORIGEN(

G1:G5, C6)

TOTAL AMIDAMENT 5,106

10 P931-3G6L m3 Base de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de
camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T
2 19,000 0,400 0,200 1,520 C#*D#*E#*F#
3 0,800 0,800 0,200 0,128 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,648

11 P9E1-DMWY m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior, col·locat a truc de maceta amb
morter mixt 1:0,5:4 i beurada de ciment pòrtland

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T
2 19,000 0,400 7,600 C#*D#*E#*F#
3 0,800 0,800 0,640 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,240

12 PG2N-EUGK m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N,
muntat com a canalització soterrada

AMIDAMENT DIRECTE 21,000

13 PG3B-E7CU m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat superficialment

AMIDAMENT DIRECTE 21,000

14 PGD2-E3E3 u Placa de connexió a terra d'acer, quadrada (massissa), de superfície 0,2 m2, de 3 mm de gruix i soterrada

EUR



Enllumenat passos de vianants

AMIDAMENTS Pàg.: 37

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

15 PHM2-DBEN u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 5.5 m d'alçària, coronament sense platina, amb
base platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5, col·locada sobre dau de formigó

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

16 FHN1TEA1 u Llum LED per a vial o pas de vianants d'alta eficiència amb potències fins a 70W, amb cos d'alumini injectat,
vidre trempat, cargoleria d'acer inoxidable, pintura resistent a la corrosió, a la degradació ultraviolada i l'abrasió,
grau de protecció IP-66 i IK08, marcarge CE, compatibilitat electromagnètica superada, dispositiu d'alimentació i
control regulable amb diferetns nivells amb diferents percentatges de regulació i diferents programes goraris,
autonomament amb fins a 5 cicles de funcionament o a traves de la linia de potència des del quadre de control,
protecció contra sobretensions Imax 10kA, manteniment del flux luminic L80B10 de 100.000 hores, IRC mes
gran de 70, FHS mes petit al 1%, temperatura de color 4000 K, aïllament elèctric de classe I i II segons
necessitats com per exemple si no existeix terra o la normativa o obliga, amb accessori per fixar vertical o
horitzonal a l' extrem del suport i que permet regulació d'inclinació des de -15º fins a 15º.Eficiència mínima de la
lluminària = 120 lm/W
10 anys de garantia.
A de disposar d'optiques amb distribució assimetrica de distribució cap a l'esquerra o la dreta segons convingui,
per a la correcta il·luminació de passos de vianants, tant en el pla vertical com l'horitzontal.
Potencia i distribució luminica a elegir en funció de les necessitats luminiques del punt on instal·lar la lluminària.
Inclou subministra i instal·lació de la nova llumenera a qualsevol alçada, totalment instal·lada i posada en
marxa, adaptació del suport existent si es necssàri, inclou material, mà d'obra i eines necessaries.
També queda inclòs a la partida la part proporcional de re-orientació, modificació de potència i/o programació
un cop instal·lada la llumenera
Previ a la compra de la llumenera es farà una acta replanteig en la que es comprovà, in situ, per part de
l'instal·lador i fabricant, les condicions de càlcul per carrers i s'aportarà els resultats lumínics, informes i arxius
Dialux de cada un d'ells.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

17 FHR1TEA u Subministrament i instal·lació de caixes de connexions i fussibles per enllumenat públic en columna, bàcul o
directament en façana. En el cas de columnes inclou la reparació de la portella si aquesta està en mal estat.
Inclou material, ma d'obra i màquinària

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

18 PG33-E6TS m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV, unipolar, de secció 1 x 16
mm2, amb coberta del cable de PVC, col·locat en tub

AMIDAMENT DIRECTE 42,000

19 PG33-E6V6 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV, tetrapolar, de secció 4 x 6
mm2, amb coberta del cable de PVC, col·locat en tub

AMIDAMENT DIRECTE 7,000

20 PGTEIA-01 u Connexió soterrada tipus T2 derivació. Unió acabada. Inclou material mà d'obra i maquinària necessaris

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

21 TEIA03 u Numeració de punts de llum, realització d'esquemes unifilars dels quadres i legalitzacions de les instal·lacions
de baixa tensió on s'ha actuat. Inclou certificats, bultlletins, projectes i visats necessaris per tal de permetre
legalitzar la part de les instal·lacions modificades quan l'ajuntament passi la corresponent inspecció periodica.
En cas que d'acord a la normativa vigent les actuacions realitzades necessitessin ser legalitzades aquesta
partida també inclou la realització de tots els tràmits i les taxes d'inspecció i control de l'entiat col·laboradora de
l'administració. No inclou la realizació de totes aquelles correccions de les instal·lacions o de la documentació
derivades de parts d'instal·lacions que no formen part de l'ambit d'actuació d'aquest projecte.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

22 111EM112 u SEGURETAT I SALUT:
PARTIDA D'ABONAMENT ÍNTEGRE PER A ELEMENTS PER A L'ACOMPLIMENT DE LA NORMATIVA DE
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Enllumenat passos de vianants

AMIDAMENTS Pàg.: 38

SEGURETAT I SALUT VIGENT. REPERCUSIÓ D'AMORTITZACIÓ EN LA DESPESA DE MATERIAL
NECESSARI A QUALSEVOL OBRA:
1) COL·LECTIU: FARMACIOLA, XARXES, ETCÈTERA,
2) PERSONAL: CASCS, GUANTS, ULLERES, CINTURONS, CALÇAT, ETCÈTERA
SEGONS INDICACIONS DE L´ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT O, EN EL SEU DEFECTE, DE L´ESTUDI
BÀSIC; I SEMPRE SEGONS PLA DE SEGURETAT REALITZAT PEL CONSTRUCTOR.
3) ELEMENTS NECESSARIS PER A LA CORRECTE SENYALITZACIÓ I BALLAT DE L'OBRA

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

23 TEIA04 u CONTROL DE QUALITAT. PARTIDA D'ABONAMENT INTEGRE PER A LA REALITZACIÓ DEL CONTROL DE
QUALITAT D'ACORD A LA NORMATIVA VIGENT I A LES ESPECIFICACIONS DE LA DIRECCIÓ
FACULTATIVA.

INCLOU GESTIÓ DOCUMENTALS, CERTIFICACIONS DE PRODUCTES I ESTUDIS LUXOMETRICS DE
L'ESTAT FINAL PER COMPROVAR QUE S'HAN ACONSEGUIT ELS VALORS DESITJATS

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST EPSQPV
Capítol 12  AK114

1 P192-616I u Cala d'inspecció en paviment, amb enderroc de paviment, solera i excavació de terres amb mitjans manuals i
mecànics i càrrega manual de runa sobre contenidor

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 P22D0-52YM m2 Esbrossada del terreny de menys de 0,6 m, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre camió

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

3 P214W-FEMM m Tall en paviment de qualsevol tipus,panot, bituminos, formigó, etc, de 15 cm de fondària com a mínim, amb
màquina tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T
2 7,500 2,000 15,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,000

4 P2146-DJ3Q m2 Demolició de paviment sobre formigó, de fins a 20 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària, amb compressor i
càrrega sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T
2 7,500 0,400 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

5 P221E-AWDV m3 Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada
amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T
2 8,500 0,400 0,600 2,040 C#*D#*E#*F#
3 0,800 0,800 0,800 0,512 C#*D#*E#*F#
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Enllumenat passos de vianants

AMIDAMENTS Pàg.: 39

TOTAL AMIDAMENT 2,552

6 P2241-52SS m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària màxima 0,6 m, amb compactació del 95% PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T
2 8,500 0,400 3,400 C#*D#*E#*F#
3 0,800 0,800 0,640 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,040

7 P2255-DPIL m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb el 50% de sorra i el 50% de terra de la pròpia
excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T
2 8,500 0,400 0,600 2,040 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,040

8 P2R5-DT1A m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la
càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T
2 8,500 0,400 0,300 1,020 C#*D#*E#*F#
3 0,800 0,800 0,800 0,512 C#*D#*E#*F#
4 7,500 0,400 0,200 0,600 C#*D#*E#*F#
5 Percentatge "A origen" P 15,000 0,320 PERORIGEN(

G1:G4,C5)

TOTAL AMIDAMENT 2,452

9 P2RA-EU7F m3 Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T
2 8,500 0,400 0,300 1,020 C#*D#*E#*F#
3 0,800 0,800 0,800 0,512 C#*D#*E#*F#
4 7,500 0,400 0,200 0,600 C#*D#*E#*F#
5 Percentatge "A origen" P 15,000 0,320 PERORIGEN(

G1:G4,C5)

TOTAL AMIDAMENT 2,452

10 P931-3G6L m3 Base de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de
camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T
2 7,500 0,400 0,200 0,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,600

11 P9E1-DMWY m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior, col·locat a truc de maceta amb
morter mixt 1:0,5:4 i beurada de ciment pòrtland

EUR



Enllumenat passos de vianants

AMIDAMENTS Pàg.: 40

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T
2 7,500 0,400 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

12 PG2N-EUGK m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N,
muntat com a canalització soterrada

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

13 PG3B-E7CU m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat superficialment

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

14 PGD2-E3E3 u Placa de connexió a terra d'acer, quadrada (massissa), de superfície 0,2 m2, de 3 mm de gruix i soterrada

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

15 PHM2-DBEN u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 5.5 m d'alçària, coronament sense platina, amb
base platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5, col·locada sobre dau de formigó

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

16 FHN1TEA1 u Llum LED per a vial o pas de vianants d'alta eficiència amb potències fins a 70W, amb cos d'alumini injectat,
vidre trempat, cargoleria d'acer inoxidable, pintura resistent a la corrosió, a la degradació ultraviolada i l'abrasió,
grau de protecció IP-66 i IK08, marcarge CE, compatibilitat electromagnètica superada, dispositiu d'alimentació i
control regulable amb diferetns nivells amb diferents percentatges de regulació i diferents programes goraris,
autonomament amb fins a 5 cicles de funcionament o a traves de la linia de potència des del quadre de control,
protecció contra sobretensions Imax 10kA, manteniment del flux luminic L80B10 de 100.000 hores, IRC mes
gran de 70, FHS mes petit al 1%, temperatura de color 4000 K, aïllament elèctric de classe I i II segons
necessitats com per exemple si no existeix terra o la normativa o obliga, amb accessori per fixar vertical o
horitzonal a l' extrem del suport i que permet regulació d'inclinació des de -15º fins a 15º.Eficiència mínima de la
lluminària = 120 lm/W
10 anys de garantia.
A de disposar d'optiques amb distribució assimetrica de distribució cap a l'esquerra o la dreta segons convingui,
per a la correcta il·luminació de passos de vianants, tant en el pla vertical com l'horitzontal.
Potencia i distribució luminica a elegir en funció de les necessitats luminiques del punt on instal·lar la lluminària.
Inclou subministra i instal·lació de la nova llumenera a qualsevol alçada, totalment instal·lada i posada en
marxa, adaptació del suport existent si es necssàri, inclou material, mà d'obra i eines necessaries.
També queda inclòs a la partida la part proporcional de re-orientació, modificació de potència i/o programació
un cop instal·lada la llumenera
Previ a la compra de la llumenera es farà una acta replanteig en la que es comprovà, in situ, per part de
l'instal·lador i fabricant, les condicions de càlcul per carrers i s'aportarà els resultats lumínics, informes i arxius
Dialux de cada un d'ells.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

17 FHR1TEA u Subministrament i instal·lació de caixes de connexions i fussibles per enllumenat públic en columna, bàcul o
directament en façana. En el cas de columnes inclou la reparació de la portella si aquesta està en mal estat.
Inclou material, ma d'obra i màquinària

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

18 PG33-E6TS m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV, unipolar, de secció 1 x 16
mm2, amb coberta del cable de PVC, col·locat en tub

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

19 PG33-E6V6 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV, tetrapolar, de secció 4 x 6
mm2, amb coberta del cable de PVC, col·locat en tub
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AMIDAMENT DIRECTE 7,000

20 PGTEIA-01 u Connexió soterrada tipus T2 derivació. Unió acabada. Inclou material mà d'obra i maquinària necessaris

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

21 TEIA03 u Numeració de punts de llum, realització d'esquemes unifilars dels quadres i legalitzacions de les instal·lacions
de baixa tensió on s'ha actuat. Inclou certificats, bultlletins, projectes i visats necessaris per tal de permetre
legalitzar la part de les instal·lacions modificades quan l'ajuntament passi la corresponent inspecció periodica.
En cas que d'acord a la normativa vigent les actuacions realitzades necessitessin ser legalitzades aquesta
partida també inclou la realització de tots els tràmits i les taxes d'inspecció i control de l'entiat col·laboradora de
l'administració. No inclou la realizació de totes aquelles correccions de les instal·lacions o de la documentació
derivades de parts d'instal·lacions que no formen part de l'ambit d'actuació d'aquest projecte.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

22 111EM112 u SEGURETAT I SALUT:
PARTIDA D'ABONAMENT ÍNTEGRE PER A ELEMENTS PER A L'ACOMPLIMENT DE LA NORMATIVA DE
SEGURETAT I SALUT VIGENT. REPERCUSIÓ D'AMORTITZACIÓ EN LA DESPESA DE MATERIAL
NECESSARI A QUALSEVOL OBRA:
1) COL·LECTIU: FARMACIOLA, XARXES, ETCÈTERA,
2) PERSONAL: CASCS, GUANTS, ULLERES, CINTURONS, CALÇAT, ETCÈTERA
SEGONS INDICACIONS DE L´ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT O, EN EL SEU DEFECTE, DE L´ESTUDI
BÀSIC; I SEMPRE SEGONS PLA DE SEGURETAT REALITZAT PEL CONSTRUCTOR.
3) ELEMENTS NECESSARIS PER A LA CORRECTE SENYALITZACIÓ I BALLAT DE L'OBRA

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

23 TEIA04 u CONTROL DE QUALITAT. PARTIDA D'ABONAMENT INTEGRE PER A LA REALITZACIÓ DEL CONTROL DE
QUALITAT D'ACORD A LA NORMATIVA VIGENT I A LES ESPECIFICACIONS DE LA DIRECCIÓ
FACULTATIVA.

INCLOU GESTIÓ DOCUMENTALS, CERTIFICACIONS DE PRODUCTES I ESTUDIS LUXOMETRICS DE
L'ESTAT FINAL PER COMPROVAR QUE S'HAN ACONSEGUIT ELS VALORS DESITJATS

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST EPSQPV
Capítol 13  AK317

1 P192-616I u Cala d'inspecció en paviment, amb enderroc de paviment, solera i excavació de terres amb mitjans manuals i
mecànics i càrrega manual de runa sobre contenidor

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 P214W-FEMM m Tall en paviment de qualsevol tipus,panot, bituminos, formigó, etc, de 15 cm de fondària com a mínim, amb
màquina tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T
2 2,500 2,000 5,000 C#*D#*E#*F#
3 0,800 4,000 3,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,200

3 P2146-DJ3Q m2 Demolició de paviment sobre formigó, de fins a 20 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària, amb compressor i
càrrega sobre camió
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T
2 2,500 0,400 1,000 C#*D#*E#*F#
3 0,800 0,800 0,640 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,640

4 P221E-AWDV m3 Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada
amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T
2 2,500 0,400 0,600 0,600 C#*D#*E#*F#
3 0,800 0,800 0,800 0,512 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,112

5 P2241-52SS m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària màxima 0,6 m, amb compactació del 95% PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T
2 2,500 0,400 1,000 C#*D#*E#*F#
3 0,800 0,800 0,640 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,640

6 P2255-DPIL m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb el 50% de sorra i el 50% de terra de la pròpia
excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T
2 2,500 0,400 0,600 0,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,600

7 P2R5-DT1A m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la
càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T
2 2,500 0,400 0,300 0,300 C#*D#*E#*F#
3 0,800 0,800 0,800 0,512 C#*D#*E#*F#
4 2,500 0,400 0,200 0,200 C#*D#*E#*F#
5 0,800 0,800 0,200 0,128 C#*D#*E#*F#
6 Percentatge "A origen" P 15,000 0,171 PERORIGEN(

G1:G5,C6)

TOTAL AMIDAMENT 1,311

8 P2RA-EU7F m3 Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T
2 2,500 0,400 0,300 0,300 C#*D#*E#*F#
3 0,800 0,800 0,800 0,512 C#*D#*E#*F#
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4 2,500 0,400 0,200 0,200 C#*D#*E#*F#
5 0,800 0,800 0,200 0,128 C#*D#*E#*F#
6 Percentatge "A origen" P 15,000 0,171 PERORIGEN(

G1:G5, C6)

TOTAL AMIDAMENT 1,311

9 P931-3G6L m3 Base de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de
camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T
2 2,500 0,400 0,200 0,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,200

10 P9E1-DMWY m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior, col·locat a truc de maceta amb
morter mixt 1:0,5:4 i beurada de ciment pòrtland

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T
2 2,500 0,400 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

11 PG2N-EUGK m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N,
muntat com a canalització soterrada

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

12 PG3B-E7CU m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat superficialment

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

13 PGD2-E3E3 u Placa de connexió a terra d'acer, quadrada (massissa), de superfície 0,2 m2, de 3 mm de gruix i soterrada

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

14 PHM2-DBEN u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 5.5 m d'alçària, coronament sense platina, amb
base platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5, col·locada sobre dau de formigó

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

15 FHN1TEA1 u Llum LED per a vial o pas de vianants d'alta eficiència amb potències fins a 70W, amb cos d'alumini injectat,
vidre trempat, cargoleria d'acer inoxidable, pintura resistent a la corrosió, a la degradació ultraviolada i l'abrasió,
grau de protecció IP-66 i IK08, marcarge CE, compatibilitat electromagnètica superada, dispositiu d'alimentació i
control regulable amb diferetns nivells amb diferents percentatges de regulació i diferents programes goraris,
autonomament amb fins a 5 cicles de funcionament o a traves de la linia de potència des del quadre de control,
protecció contra sobretensions Imax 10kA, manteniment del flux luminic L80B10 de 100.000 hores, IRC mes
gran de 70, FHS mes petit al 1%, temperatura de color 4000 K, aïllament elèctric de classe I i II segons
necessitats com per exemple si no existeix terra o la normativa o obliga, amb accessori per fixar vertical o
horitzonal a l' extrem del suport i que permet regulació d'inclinació des de -15º fins a 15º.Eficiència mínima de la
lluminària = 120 lm/W
10 anys de garantia.
A de disposar d'optiques amb distribució assimetrica de distribució cap a l'esquerra o la dreta segons convingui,
per a la correcta il·luminació de passos de vianants, tant en el pla vertical com l'horitzontal.
Potencia i distribució luminica a elegir en funció de les necessitats luminiques del punt on instal·lar la lluminària.
Inclou subministra i instal·lació de la nova llumenera a qualsevol alçada, totalment instal·lada i posada en
marxa, adaptació del suport existent si es necssàri, inclou material, mà d'obra i eines necessaries.
També queda inclòs a la partida la part proporcional de re-orientació, modificació de potència i/o programació
un cop instal·lada la llumenera
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AMIDAMENTS Pàg.: 44

Previ a la compra de la llumenera es farà una acta replanteig en la que es comprovà, in situ, per part de
l'instal·lador i fabricant, les condicions de càlcul per carrers i s'aportarà els resultats lumínics, informes i arxius
Dialux de cada un d'ells.

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

16 FHR1TEA u Subministrament i instal·lació de caixes de connexions i fussibles per enllumenat públic en columna, bàcul o
directament en façana. En el cas de columnes inclou la reparació de la portella si aquesta està en mal estat.
Inclou material, ma d'obra i màquinària

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

17 PG33-E6TS m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV, unipolar, de secció 1 x 16
mm2, amb coberta del cable de PVC, col·locat en tub

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

18 PG33-E6V6 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV, tetrapolar, de secció 4 x 6
mm2, amb coberta del cable de PVC, col·locat en tub

AMIDAMENT DIRECTE 7,000

19 PGTEIA-01 u Connexió soterrada tipus T2 derivació. Unió acabada. Inclou material mà d'obra i maquinària necessaris

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

20 TEIA03 u Numeració de punts de llum, realització d'esquemes unifilars dels quadres i legalitzacions de les instal·lacions
de baixa tensió on s'ha actuat. Inclou certificats, bultlletins, projectes i visats necessaris per tal de permetre
legalitzar la part de les instal·lacions modificades quan l'ajuntament passi la corresponent inspecció periodica.
En cas que d'acord a la normativa vigent les actuacions realitzades necessitessin ser legalitzades aquesta
partida també inclou la realització de tots els tràmits i les taxes d'inspecció i control de l'entiat col·laboradora de
l'administració. No inclou la realizació de totes aquelles correccions de les instal·lacions o de la documentació
derivades de parts d'instal·lacions que no formen part de l'ambit d'actuació d'aquest projecte.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

21 111EM112 u SEGURETAT I SALUT:
PARTIDA D'ABONAMENT ÍNTEGRE PER A ELEMENTS PER A L'ACOMPLIMENT DE LA NORMATIVA DE
SEGURETAT I SALUT VIGENT. REPERCUSIÓ D'AMORTITZACIÓ EN LA DESPESA DE MATERIAL
NECESSARI A QUALSEVOL OBRA:
1) COL·LECTIU: FARMACIOLA, XARXES, ETCÈTERA,
2) PERSONAL: CASCS, GUANTS, ULLERES, CINTURONS, CALÇAT, ETCÈTERA
SEGONS INDICACIONS DE L´ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT O, EN EL SEU DEFECTE, DE L´ESTUDI
BÀSIC; I SEMPRE SEGONS PLA DE SEGURETAT REALITZAT PEL CONSTRUCTOR.
3) ELEMENTS NECESSARIS PER A LA CORRECTE SENYALITZACIÓ I BALLAT DE L'OBRA

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

22 TEIA04 u CONTROL DE QUALITAT. PARTIDA D'ABONAMENT INTEGRE PER A LA REALITZACIÓ DEL CONTROL DE
QUALITAT D'ACORD A LA NORMATIVA VIGENT I A LES ESPECIFICACIONS DE LA DIRECCIÓ
FACULTATIVA.

INCLOU GESTIÓ DOCUMENTALS, CERTIFICACIONS DE PRODUCTES I ESTUDIS LUXOMETRICS DE
L'ESTAT FINAL PER COMPROVAR QUE S'HAN ACONSEGUIT ELS VALORS DESITJATS

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST EPSQPV
Capítol 14  AQ221
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1 PHM3-4IAW u Creueta d'acer galvanitzat, de llargària 0,8 m i acoblada amb platina o brida

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 FHN1TEA1 u Llum LED per a vial o pas de vianants d'alta eficiència amb potències fins a 70W, amb cos d'alumini injectat,
vidre trempat, cargoleria d'acer inoxidable, pintura resistent a la corrosió, a la degradació ultraviolada i l'abrasió,
grau de protecció IP-66 i IK08, marcarge CE, compatibilitat electromagnètica superada, dispositiu d'alimentació i
control regulable amb diferetns nivells amb diferents percentatges de regulació i diferents programes goraris,
autonomament amb fins a 5 cicles de funcionament o a traves de la linia de potència des del quadre de control,
protecció contra sobretensions Imax 10kA, manteniment del flux luminic L80B10 de 100.000 hores, IRC mes
gran de 70, FHS mes petit al 1%, temperatura de color 4000 K, aïllament elèctric de classe I i II segons
necessitats com per exemple si no existeix terra o la normativa o obliga, amb accessori per fixar vertical o
horitzonal a l' extrem del suport i que permet regulació d'inclinació des de -15º fins a 15º.Eficiència mínima de la
lluminària = 120 lm/W
10 anys de garantia.
A de disposar d'optiques amb distribució assimetrica de distribució cap a l'esquerra o la dreta segons convingui,
per a la correcta il·luminació de passos de vianants, tant en el pla vertical com l'horitzontal.
Potencia i distribució luminica a elegir en funció de les necessitats luminiques del punt on instal·lar la lluminària.
Inclou subministra i instal·lació de la nova llumenera a qualsevol alçada, totalment instal·lada i posada en
marxa, adaptació del suport existent si es necssàri, inclou material, mà d'obra i eines necessaries.
També queda inclòs a la partida la part proporcional de re-orientació, modificació de potència i/o programació
un cop instal·lada la llumenera
Previ a la compra de la llumenera es farà una acta replanteig en la que es comprovà, in situ, per part de
l'instal·lador i fabricant, les condicions de càlcul per carrers i s'aportarà els resultats lumínics, informes i arxius
Dialux de cada un d'ells.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

3 FHR1TEA u Subministrament i instal·lació de caixes de connexions i fussibles per enllumenat públic en columna, bàcul o
directament en façana. En el cas de columnes inclou la reparació de la portella si aquesta està en mal estat.
Inclou material, ma d'obra i màquinària

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

4 PG33-E6V6 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV, tetrapolar, de secció 4 x 6
mm2, amb coberta del cable de PVC, col·locat en tub

AMIDAMENT DIRECTE 7,000

5 TEIA03 u Numeració de punts de llum, realització d'esquemes unifilars dels quadres i legalitzacions de les instal·lacions
de baixa tensió on s'ha actuat. Inclou certificats, bultlletins, projectes i visats necessaris per tal de permetre
legalitzar la part de les instal·lacions modificades quan l'ajuntament passi la corresponent inspecció periodica.
En cas que d'acord a la normativa vigent les actuacions realitzades necessitessin ser legalitzades aquesta
partida també inclou la realització de tots els tràmits i les taxes d'inspecció i control de l'entiat col·laboradora de
l'administració. No inclou la realizació de totes aquelles correccions de les instal·lacions o de la documentació
derivades de parts d'instal·lacions que no formen part de l'ambit d'actuació d'aquest projecte.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

6 111EM112 u SEGURETAT I SALUT:
PARTIDA D'ABONAMENT ÍNTEGRE PER A ELEMENTS PER A L'ACOMPLIMENT DE LA NORMATIVA DE
SEGURETAT I SALUT VIGENT. REPERCUSIÓ D'AMORTITZACIÓ EN LA DESPESA DE MATERIAL
NECESSARI A QUALSEVOL OBRA:
1) COL·LECTIU: FARMACIOLA, XARXES, ETCÈTERA,
2) PERSONAL: CASCS, GUANTS, ULLERES, CINTURONS, CALÇAT, ETCÈTERA
SEGONS INDICACIONS DE L´ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT O, EN EL SEU DEFECTE, DE L´ESTUDI
BÀSIC; I SEMPRE SEGONS PLA DE SEGURETAT REALITZAT PEL CONSTRUCTOR.
3) ELEMENTS NECESSARIS PER A LA CORRECTE SENYALITZACIÓ I BALLAT DE L'OBRA

AMIDAMENT DIRECTE 1,000
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7 TEIA04 u CONTROL DE QUALITAT. PARTIDA D'ABONAMENT INTEGRE PER A LA REALITZACIÓ DEL CONTROL DE
QUALITAT D'ACORD A LA NORMATIVA VIGENT I A LES ESPECIFICACIONS DE LA DIRECCIÓ
FACULTATIVA.

INCLOU GESTIÓ DOCUMENTALS, CERTIFICACIONS DE PRODUCTES I ESTUDIS LUXOMETRICS DE
L'ESTAT FINAL PER COMPROVAR QUE S'HAN ACONSEGUIT ELS VALORS DESITJATS

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST EPSQPV
Capítol 15  AQ456

1 P192-616I u Cala d'inspecció en paviment, amb enderroc de paviment, solera i excavació de terres amb mitjans manuals i
mecànics i càrrega manual de runa sobre contenidor

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 P214W-FEMM m Tall en paviment de qualsevol tipus,panot, bituminos, formigó, etc, de 15 cm de fondària com a mínim, amb
màquina tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T
2 13,500 2,000 27,000 C#*D#*E#*F#
3 0,800 4,000 3,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 30,200

3 P2146-DJ3Q m2 Demolició de paviment sobre formigó, de fins a 20 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària, amb compressor i
càrrega sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T
2 13,500 0,400 5,400 C#*D#*E#*F#
3 0,800 0,800 0,640 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,040

4 P221E-AWDV m3 Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada
amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T
2 13,500 0,400 0,600 3,240 C#*D#*E#*F#
3 0,800 0,800 0,800 0,512 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,752

5 P2241-52SS m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària màxima 0,6 m, amb compactació del 95% PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T
2 13,500 0,400 5,400 C#*D#*E#*F#
3 0,800 0,800 0,640 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,040
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6 P2255-DPIL m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb el 50% de sorra i el 50% de terra de la pròpia
excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T
2 13,500 0,400 0,600 3,240 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,240

7 P2R5-DT1A m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la
càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T
2 13,500 0,400 0,300 1,620 C#*D#*E#*F#
3 0,800 0,800 0,800 0,512 C#*D#*E#*F#
4 13,500 0,400 0,200 1,080 C#*D#*E#*F#
5 0,800 0,800 0,200 0,128 C#*D#*E#*F#
6 Percentatge "A origen" P 15,000 0,501 PERORIGEN(

G1:G5,C6)

TOTAL AMIDAMENT 3,841

8 P2RA-EU7F m3 Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T
2 13,500 0,400 0,300 1,620 C#*D#*E#*F#
3 0,800 0,800 0,800 0,512 C#*D#*E#*F#
4 13,500 0,400 0,200 1,080 C#*D#*E#*F#
5 0,800 0,800 0,200 0,128 C#*D#*E#*F#
6 Percentatge "A origen" P 15,000 0,501 PERORIGEN(

G1:G5, C6)

TOTAL AMIDAMENT 3,841

9 P931-3G6L m3 Base de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de
camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T
2 13,500 0,400 0,200 1,080 C#*D#*E#*F#
3 0,800 0,800 0,200 0,128 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,208

10 P9E1-DMWY m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior, col·locat a truc de maceta amb
morter mixt 1:0,5:4 i beurada de ciment pòrtland

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T
2 13,500 0,400 5,400 C#*D#*E#*F#
3 0,800 0,800 0,640 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,040

EUR



Enllumenat passos de vianants

AMIDAMENTS Pàg.: 48

11 PG2N-EUGK m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N,
muntat com a canalització soterrada

AMIDAMENT DIRECTE 15,000

12 PG3B-E7CU m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat superficialment

AMIDAMENT DIRECTE 15,000

13 PGD2-E3E3 u Placa de connexió a terra d'acer, quadrada (massissa), de superfície 0,2 m2, de 3 mm de gruix i soterrada

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

14 PHM2-DBEN u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 5.5 m d'alçària, coronament sense platina, amb
base platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5, col·locada sobre dau de formigó

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

15 FHN1TEA1 u Llum LED per a vial o pas de vianants d'alta eficiència amb potències fins a 70W, amb cos d'alumini injectat,
vidre trempat, cargoleria d'acer inoxidable, pintura resistent a la corrosió, a la degradació ultraviolada i l'abrasió,
grau de protecció IP-66 i IK08, marcarge CE, compatibilitat electromagnètica superada, dispositiu d'alimentació i
control regulable amb diferetns nivells amb diferents percentatges de regulació i diferents programes goraris,
autonomament amb fins a 5 cicles de funcionament o a traves de la linia de potència des del quadre de control,
protecció contra sobretensions Imax 10kA, manteniment del flux luminic L80B10 de 100.000 hores, IRC mes
gran de 70, FHS mes petit al 1%, temperatura de color 4000 K, aïllament elèctric de classe I i II segons
necessitats com per exemple si no existeix terra o la normativa o obliga, amb accessori per fixar vertical o
horitzonal a l' extrem del suport i que permet regulació d'inclinació des de -15º fins a 15º.Eficiència mínima de la
lluminària = 120 lm/W
10 anys de garantia.
A de disposar d'optiques amb distribució assimetrica de distribució cap a l'esquerra o la dreta segons convingui,
per a la correcta il·luminació de passos de vianants, tant en el pla vertical com l'horitzontal.
Potencia i distribució luminica a elegir en funció de les necessitats luminiques del punt on instal·lar la lluminària.
Inclou subministra i instal·lació de la nova llumenera a qualsevol alçada, totalment instal·lada i posada en
marxa, adaptació del suport existent si es necssàri, inclou material, mà d'obra i eines necessaries.
També queda inclòs a la partida la part proporcional de re-orientació, modificació de potència i/o programació
un cop instal·lada la llumenera
Previ a la compra de la llumenera es farà una acta replanteig en la que es comprovà, in situ, per part de
l'instal·lador i fabricant, les condicions de càlcul per carrers i s'aportarà els resultats lumínics, informes i arxius
Dialux de cada un d'ells.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

16 FHR1TEA u Subministrament i instal·lació de caixes de connexions i fussibles per enllumenat públic en columna, bàcul o
directament en façana. En el cas de columnes inclou la reparació de la portella si aquesta està en mal estat.
Inclou material, ma d'obra i màquinària

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

17 PG33-E6TS m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV, unipolar, de secció 1 x 16
mm2, amb coberta del cable de PVC, col·locat en tub

AMIDAMENT DIRECTE 30,000

18 PG33-E6V6 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV, tetrapolar, de secció 4 x 6
mm2, amb coberta del cable de PVC, col·locat en tub

AMIDAMENT DIRECTE 7,000

19 PGTEIA-01 u Connexió soterrada tipus T2 derivació. Unió acabada. Inclou material mà d'obra i maquinària necessaris

EUR



Enllumenat passos de vianants

AMIDAMENTS Pàg.: 49

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

20 TEIA03 u Numeració de punts de llum, realització d'esquemes unifilars dels quadres i legalitzacions de les instal·lacions
de baixa tensió on s'ha actuat. Inclou certificats, bultlletins, projectes i visats necessaris per tal de permetre
legalitzar la part de les instal·lacions modificades quan l'ajuntament passi la corresponent inspecció periodica.
En cas que d'acord a la normativa vigent les actuacions realitzades necessitessin ser legalitzades aquesta
partida també inclou la realització de tots els tràmits i les taxes d'inspecció i control de l'entiat col·laboradora de
l'administració. No inclou la realizació de totes aquelles correccions de les instal·lacions o de la documentació
derivades de parts d'instal·lacions que no formen part de l'ambit d'actuació d'aquest projecte.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

21 111EM112 u SEGURETAT I SALUT:
PARTIDA D'ABONAMENT ÍNTEGRE PER A ELEMENTS PER A L'ACOMPLIMENT DE LA NORMATIVA DE
SEGURETAT I SALUT VIGENT. REPERCUSIÓ D'AMORTITZACIÓ EN LA DESPESA DE MATERIAL
NECESSARI A QUALSEVOL OBRA:
1) COL·LECTIU: FARMACIOLA, XARXES, ETCÈTERA,
2) PERSONAL: CASCS, GUANTS, ULLERES, CINTURONS, CALÇAT, ETCÈTERA
SEGONS INDICACIONS DE L´ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT O, EN EL SEU DEFECTE, DE L´ESTUDI
BÀSIC; I SEMPRE SEGONS PLA DE SEGURETAT REALITZAT PEL CONSTRUCTOR.
3) ELEMENTS NECESSARIS PER A LA CORRECTE SENYALITZACIÓ I BALLAT DE L'OBRA

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

22 TEIA04 u CONTROL DE QUALITAT. PARTIDA D'ABONAMENT INTEGRE PER A LA REALITZACIÓ DEL CONTROL DE
QUALITAT D'ACORD A LA NORMATIVA VIGENT I A LES ESPECIFICACIONS DE LA DIRECCIÓ
FACULTATIVA.

INCLOU GESTIÓ DOCUMENTALS, CERTIFICACIONS DE PRODUCTES I ESTUDIS LUXOMETRICS DE
L'ESTAT FINAL PER COMPROVAR QUE S'HAN ACONSEGUIT ELS VALORS DESITJATS

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST EPSQPV
Capítol 16  K507

1 P192-616I u Cala d'inspecció en paviment, amb enderroc de paviment, solera i excavació de terres amb mitjans manuals i
mecànics i càrrega manual de runa sobre contenidor

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 P214W-FEMM m Tall en paviment de qualsevol tipus,panot, bituminos, formigó, etc, de 15 cm de fondària com a mínim, amb
màquina tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T
2 9,000 2,000 18,000 C#*D#*E#*F#
3 0,800 4,000 3,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 21,200

3 P2146-DJ3Q m2 Demolició de paviment sobre formigó, de fins a 20 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària, amb compressor i
càrrega sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T
2 9,000 0,400 3,600 C#*D#*E#*F#

EUR



Enllumenat passos de vianants

AMIDAMENTS Pàg.: 50

3 0,800 0,800 0,640 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,240

4 P221E-AWDV m3 Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada
amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T
2 9,000 0,400 0,600 2,160 C#*D#*E#*F#
3 0,800 0,800 0,800 0,512 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,672

5 P2241-52SS m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària màxima 0,6 m, amb compactació del 95% PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T
2 9,000 0,400 3,600 C#*D#*E#*F#
3 0,800 0,800 0,640 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,240

6 P2255-DPIL m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb el 50% de sorra i el 50% de terra de la pròpia
excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T
2 9,000 0,400 0,600 2,160 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,160

7 P2R5-DT1A m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la
càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T
2 9,000 0,400 0,300 1,080 C#*D#*E#*F#
3 0,800 0,800 0,800 0,512 C#*D#*E#*F#
4 9,000 0,400 0,200 0,720 C#*D#*E#*F#
5 0,800 0,800 0,200 0,128 C#*D#*E#*F#
6 Percentatge "A origen" P 15,000 0,366 PERORIGEN(

G1:G5,C6)

TOTAL AMIDAMENT 2,806

8 P2RA-EU7F m3 Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T
2 9,000 0,400 0,300 1,080 C#*D#*E#*F#
3 0,800 0,800 0,800 0,512 C#*D#*E#*F#
4 9,000 0,400 0,200 0,720 C#*D#*E#*F#
5 0,800 0,800 0,200 0,128 C#*D#*E#*F#
6 Percentatge "A origen" P 15,000 0,366 PERORIGEN(

G1:G5, C6)

EUR



Enllumenat passos de vianants

AMIDAMENTS Pàg.: 51

TOTAL AMIDAMENT 2,806

9 P931-3G6L m3 Base de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de
camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T
2 9,000 0,400 0,200 0,720 C#*D#*E#*F#
3 0,800 0,800 0,200 0,128 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,848

10 P9E1-DMWY m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior, col·locat a truc de maceta amb
morter mixt 1:0,5:4 i beurada de ciment pòrtland

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T
2 9,000 0,400 3,600 C#*D#*E#*F#
3 0,800 0,800 0,640 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,240

11 PG2N-EUGK m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N,
muntat com a canalització soterrada

AMIDAMENT DIRECTE 11,000

12 PG3B-E7CU m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat superficialment

AMIDAMENT DIRECTE 11,000

13 PGD2-E3E3 u Placa de connexió a terra d'acer, quadrada (massissa), de superfície 0,2 m2, de 3 mm de gruix i soterrada

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

14 PHM2-DBEN u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 5.5 m d'alçària, coronament sense platina, amb
base platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5, col·locada sobre dau de formigó

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

15 FHN1TEA1 u Llum LED per a vial o pas de vianants d'alta eficiència amb potències fins a 70W, amb cos d'alumini injectat,
vidre trempat, cargoleria d'acer inoxidable, pintura resistent a la corrosió, a la degradació ultraviolada i l'abrasió,
grau de protecció IP-66 i IK08, marcarge CE, compatibilitat electromagnètica superada, dispositiu d'alimentació i
control regulable amb diferetns nivells amb diferents percentatges de regulació i diferents programes goraris,
autonomament amb fins a 5 cicles de funcionament o a traves de la linia de potència des del quadre de control,
protecció contra sobretensions Imax 10kA, manteniment del flux luminic L80B10 de 100.000 hores, IRC mes
gran de 70, FHS mes petit al 1%, temperatura de color 4000 K, aïllament elèctric de classe I i II segons
necessitats com per exemple si no existeix terra o la normativa o obliga, amb accessori per fixar vertical o
horitzonal a l' extrem del suport i que permet regulació d'inclinació des de -15º fins a 15º.Eficiència mínima de la
lluminària = 120 lm/W
10 anys de garantia.
A de disposar d'optiques amb distribució assimetrica de distribució cap a l'esquerra o la dreta segons convingui,
per a la correcta il·luminació de passos de vianants, tant en el pla vertical com l'horitzontal.
Potencia i distribució luminica a elegir en funció de les necessitats luminiques del punt on instal·lar la lluminària.
Inclou subministra i instal·lació de la nova llumenera a qualsevol alçada, totalment instal·lada i posada en
marxa, adaptació del suport existent si es necssàri, inclou material, mà d'obra i eines necessaries.
També queda inclòs a la partida la part proporcional de re-orientació, modificació de potència i/o programació
un cop instal·lada la llumenera
Previ a la compra de la llumenera es farà una acta replanteig en la que es comprovà, in situ, per part de
l'instal·lador i fabricant, les condicions de càlcul per carrers i s'aportarà els resultats lumínics, informes i arxius

EUR



Enllumenat passos de vianants

AMIDAMENTS Pàg.: 52

Dialux de cada un d'ells.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

16 FHR1TEA u Subministrament i instal·lació de caixes de connexions i fussibles per enllumenat públic en columna, bàcul o
directament en façana. En el cas de columnes inclou la reparació de la portella si aquesta està en mal estat.
Inclou material, ma d'obra i màquinària

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

17 PG33-E6TS m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV, unipolar, de secció 1 x 16
mm2, amb coberta del cable de PVC, col·locat en tub

AMIDAMENT DIRECTE 22,000

18 PG33-E6V6 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV, tetrapolar, de secció 4 x 6
mm2, amb coberta del cable de PVC, col·locat en tub

AMIDAMENT DIRECTE 7,000

19 PGTEIA-01 u Connexió soterrada tipus T2 derivació. Unió acabada. Inclou material mà d'obra i maquinària necessaris

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

20 TEIA03 u Numeració de punts de llum, realització d'esquemes unifilars dels quadres i legalitzacions de les instal·lacions
de baixa tensió on s'ha actuat. Inclou certificats, bultlletins, projectes i visats necessaris per tal de permetre
legalitzar la part de les instal·lacions modificades quan l'ajuntament passi la corresponent inspecció periodica.
En cas que d'acord a la normativa vigent les actuacions realitzades necessitessin ser legalitzades aquesta
partida també inclou la realització de tots els tràmits i les taxes d'inspecció i control de l'entiat col·laboradora de
l'administració. No inclou la realizació de totes aquelles correccions de les instal·lacions o de la documentació
derivades de parts d'instal·lacions que no formen part de l'ambit d'actuació d'aquest projecte.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

21 111EM112 u SEGURETAT I SALUT:
PARTIDA D'ABONAMENT ÍNTEGRE PER A ELEMENTS PER A L'ACOMPLIMENT DE LA NORMATIVA DE
SEGURETAT I SALUT VIGENT. REPERCUSIÓ D'AMORTITZACIÓ EN LA DESPESA DE MATERIAL
NECESSARI A QUALSEVOL OBRA:
1) COL·LECTIU: FARMACIOLA, XARXES, ETCÈTERA,
2) PERSONAL: CASCS, GUANTS, ULLERES, CINTURONS, CALÇAT, ETCÈTERA
SEGONS INDICACIONS DE L´ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT O, EN EL SEU DEFECTE, DE L´ESTUDI
BÀSIC; I SEMPRE SEGONS PLA DE SEGURETAT REALITZAT PEL CONSTRUCTOR.
3) ELEMENTS NECESSARIS PER A LA CORRECTE SENYALITZACIÓ I BALLAT DE L'OBRA

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

22 TEIA04 u CONTROL DE QUALITAT. PARTIDA D'ABONAMENT INTEGRE PER A LA REALITZACIÓ DEL CONTROL DE
QUALITAT D'ACORD A LA NORMATIVA VIGENT I A LES ESPECIFICACIONS DE LA DIRECCIÓ
FACULTATIVA.

INCLOU GESTIÓ DOCUMENTALS, CERTIFICACIONS DE PRODUCTES I ESTUDIS LUXOMETRICS DE
L'ESTAT FINAL PER COMPROVAR QUE S'HAN ACONSEGUIT ELS VALORS DESITJATS

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST EPSQPV
Capítol 17  J105

EUR



Enllumenat passos de vianants

AMIDAMENTS Pàg.: 53

1 P192-616I u Cala d'inspecció en paviment, amb enderroc de paviment, solera i excavació de terres amb mitjans manuals i
mecànics i càrrega manual de runa sobre contenidor

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 P21DH-8GXH u Desmuntatge de llumenera, columna exterior, accessoris i elements de subjecció, de fins a 6 m d'alçària, com a
màxim, enderroc de fonament de formigó a mà i amb compressor, aplec per a posterior aprofitament i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

3 P214W-FEMM m Tall en paviment de qualsevol tipus,panot, bituminos, formigó, etc, de 15 cm de fondària com a mínim, amb
màquina tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T
2 0,800 4,000 3,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,200

4 P2146-DJ3Q m2 Demolició de paviment sobre formigó, de fins a 20 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària, amb compressor i
càrrega sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T
2 0,800 0,800 0,640 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,640

5 P221E-AWDV m3 Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada
amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T
2 0,800 0,800 0,800 0,512 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,512

6 P2241-52SS m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària màxima 0,6 m, amb compactació del 95% PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T
2 0,800 0,800 0,640 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,640

7 P2R5-DT1A m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la
càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T
2 0,800 0,800 0,800 0,512 C#*D#*E#*F#
3 0,800 0,800 0,200 0,128 C#*D#*E#*F#
4 Percentatge "A origen" P 15,000 0,096 PERORIGEN(

G1:G3,C4)

TOTAL AMIDAMENT 0,736

EUR



Enllumenat passos de vianants

AMIDAMENTS Pàg.: 54

8 P2RA-EU7F m3 Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T
2 0,800 0,800 0,800 0,512 C#*D#*E#*F#
3 0,800 0,800 0,200 0,128 C#*D#*E#*F#
4 Percentatge "A origen" P 15,000 0,096 PERORIGEN(

G1:G3,C4)

TOTAL AMIDAMENT 0,736

9 P931-3G6L m3 Base de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de
camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T
2 0,800 0,800 0,200 0,128 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,128

10 P9E1-DMWY m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior, col·locat a truc de maceta amb
morter mixt 1:0,5:4 i beurada de ciment pòrtland

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T
2 0,800 0,800 0,640 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,640

11 PG2N-EUGK m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N,
muntat com a canalització soterrada

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

12 PG3B-E7CU m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat superficialment

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

13 PGD2-E3E3 u Placa de connexió a terra d'acer, quadrada (massissa), de superfície 0,2 m2, de 3 mm de gruix i soterrada

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

14 PHM2-DBEN u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 5.5 m d'alçària, coronament sense platina, amb
base platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5, col·locada sobre dau de formigó

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

15 FHN1TEA1 u Llum LED per a vial o pas de vianants d'alta eficiència amb potències fins a 70W, amb cos d'alumini injectat,
vidre trempat, cargoleria d'acer inoxidable, pintura resistent a la corrosió, a la degradació ultraviolada i l'abrasió,
grau de protecció IP-66 i IK08, marcarge CE, compatibilitat electromagnètica superada, dispositiu d'alimentació i
control regulable amb diferetns nivells amb diferents percentatges de regulació i diferents programes goraris,
autonomament amb fins a 5 cicles de funcionament o a traves de la linia de potència des del quadre de control,
protecció contra sobretensions Imax 10kA, manteniment del flux luminic L80B10 de 100.000 hores, IRC mes
gran de 70, FHS mes petit al 1%, temperatura de color 4000 K, aïllament elèctric de classe I i II segons
necessitats com per exemple si no existeix terra o la normativa o obliga, amb accessori per fixar vertical o
horitzonal a l' extrem del suport i que permet regulació d'inclinació des de -15º fins a 15º.Eficiència mínima de la
lluminària = 120 lm/W
10 anys de garantia.

EUR



Enllumenat passos de vianants

AMIDAMENTS Pàg.: 55

A de disposar d'optiques amb distribució assimetrica de distribució cap a l'esquerra o la dreta segons convingui,
per a la correcta il·luminació de passos de vianants, tant en el pla vertical com l'horitzontal.
Potencia i distribució luminica a elegir en funció de les necessitats luminiques del punt on instal·lar la lluminària.
Inclou subministra i instal·lació de la nova llumenera a qualsevol alçada, totalment instal·lada i posada en
marxa, adaptació del suport existent si es necssàri, inclou material, mà d'obra i eines necessaries.
També queda inclòs a la partida la part proporcional de re-orientació, modificació de potència i/o programació
un cop instal·lada la llumenera
Previ a la compra de la llumenera es farà una acta replanteig en la que es comprovà, in situ, per part de
l'instal·lador i fabricant, les condicions de càlcul per carrers i s'aportarà els resultats lumínics, informes i arxius
Dialux de cada un d'ells.

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

16 FHR1TEA u Subministrament i instal·lació de caixes de connexions i fussibles per enllumenat públic en columna, bàcul o
directament en façana. En el cas de columnes inclou la reparació de la portella si aquesta està en mal estat.
Inclou material, ma d'obra i màquinària

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

17 PG33-E6TS m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV, unipolar, de secció 1 x 16
mm2, amb coberta del cable de PVC, col·locat en tub

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

18 PG33-E6V6 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV, tetrapolar, de secció 4 x 6
mm2, amb coberta del cable de PVC, col·locat en tub

AMIDAMENT DIRECTE 14,000

19 PGTEIA-01 u Connexió soterrada tipus T2 derivació. Unió acabada. Inclou material mà d'obra i maquinària necessaris

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

20 TEIA03 u Numeració de punts de llum, realització d'esquemes unifilars dels quadres i legalitzacions de les instal·lacions
de baixa tensió on s'ha actuat. Inclou certificats, bultlletins, projectes i visats necessaris per tal de permetre
legalitzar la part de les instal·lacions modificades quan l'ajuntament passi la corresponent inspecció periodica.
En cas que d'acord a la normativa vigent les actuacions realitzades necessitessin ser legalitzades aquesta
partida també inclou la realització de tots els tràmits i les taxes d'inspecció i control de l'entiat col·laboradora de
l'administració. No inclou la realizació de totes aquelles correccions de les instal·lacions o de la documentació
derivades de parts d'instal·lacions que no formen part de l'ambit d'actuació d'aquest projecte.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

21 111EM112 u SEGURETAT I SALUT:
PARTIDA D'ABONAMENT ÍNTEGRE PER A ELEMENTS PER A L'ACOMPLIMENT DE LA NORMATIVA DE
SEGURETAT I SALUT VIGENT. REPERCUSIÓ D'AMORTITZACIÓ EN LA DESPESA DE MATERIAL
NECESSARI A QUALSEVOL OBRA:
1) COL·LECTIU: FARMACIOLA, XARXES, ETCÈTERA,
2) PERSONAL: CASCS, GUANTS, ULLERES, CINTURONS, CALÇAT, ETCÈTERA
SEGONS INDICACIONS DE L´ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT O, EN EL SEU DEFECTE, DE L´ESTUDI
BÀSIC; I SEMPRE SEGONS PLA DE SEGURETAT REALITZAT PEL CONSTRUCTOR.
3) ELEMENTS NECESSARIS PER A LA CORRECTE SENYALITZACIÓ I BALLAT DE L'OBRA

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

22 TEIA04 u CONTROL DE QUALITAT. PARTIDA D'ABONAMENT INTEGRE PER A LA REALITZACIÓ DEL CONTROL DE
QUALITAT D'ACORD A LA NORMATIVA VIGENT I A LES ESPECIFICACIONS DE LA DIRECCIÓ
FACULTATIVA.

INCLOU GESTIÓ DOCUMENTALS, CERTIFICACIONS DE PRODUCTES I ESTUDIS LUXOMETRICS DE
L'ESTAT FINAL PER COMPROVAR QUE S'HAN ACONSEGUIT ELS VALORS DESITJATS

EUR



Enllumenat passos de vianants

AMIDAMENTS Pàg.: 56

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST EPSQPV
Capítol 18  CAPTALLUMS

1 PBCG-HCT5 u Captallums retrorreflectant per a senyalització vial horizontal diametre 100mm, amb retrorreflector de vidre
templat, fixat adherit al paviment en anclatge de 25 mm de profunditat, resistència a la compresió de 40 tones i
altura sobre la via màximà de 19mm

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T unitats per pas
2 Passos de vianants Av Arraona 8,000 6,000 48,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 48,000

EUR
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Enllumenat passos de vianants

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 1

P-1 111EM112 u SEGURETAT I SALUT:
PARTIDA D'ABONAMENT ÍNTEGRE PER A ELEMENTS PER A L'ACOMPLIMENT DE LA
NORMATIVA DE SEGURETAT I SALUT VIGENT. REPERCUSIÓ D'AMORTITZACIÓ EN LA
DESPESA DE MATERIAL NECESSARI A QUALSEVOL OBRA:
1) COL·LECTIU: FARMACIOLA, XARXES, ETCÈTERA,
2) PERSONAL: CASCS, GUANTS, ULLERES, CINTURONS, CALÇAT, ETCÈTERA
SEGONS INDICACIONS DE L´ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT O, EN EL SEU
DEFECTE, DE L´ESTUDI BÀSIC; I SEMPRE SEGONS PLA DE SEGURETAT REALITZAT
PEL CONSTRUCTOR.
3) ELEMENTS NECESSARIS PER A LA CORRECTE SENYALITZACIÓ I BALLAT DE
L'OBRA

9,43 €

(NOU EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)

P-2 FHN1TEA1 u Llum LED per a vial o pas de vianants d'alta eficiència amb potències fins a 70W, amb cos
d'alumini injectat, vidre trempat, cargoleria d'acer inoxidable, pintura resistent a la corrosió, a
la degradació ultraviolada i l'abrasió, grau de protecció IP-66 i IK08, marcarge CE,
compatibilitat electromagnètica superada, dispositiu d'alimentació i control regulable amb
diferetns nivells amb diferents percentatges de regulació i diferents programes goraris,
autonomament amb fins a 5 cicles de funcionament o a traves de la linia de potència des del
quadre de control, protecció contra sobretensions Imax 10kA, manteniment del flux luminic
L80B10 de 100.000 hores, IRC mes gran de 70, FHS mes petit al 1%, temperatura de color
4000 K, aïllament elèctric de classe I i II segons necessitats com per exemple si no existeix
terra o la normativa o obliga, amb accessori per fixar vertical o horitzonal a l' extrem del
suport i que permet regulació d'inclinació des de -15º fins a 15º.Eficiència mínima de la
lluminària = 120 lm/W
10 anys de garantia.
A de disposar d'optiques amb distribució assimetrica de distribució cap a l'esquerra o la dreta
segons convingui, per a la correcta il·luminació de passos de vianants, tant en el pla vertical
com l'horitzontal.
Potencia i distribució luminica a elegir en funció de les necessitats luminiques del punt on
instal·lar la lluminària.
Inclou subministra i instal·lació de la nova llumenera a qualsevol alçada, totalment instal·lada
i posada en marxa, adaptació del suport existent si es necssàri, inclou material, mà d'obra i
eines necessaries.
També queda inclòs a la partida la part proporcional de re-orientació, modificació de potència
i/o programació un cop instal·lada la llumenera
Previ a la compra de la llumenera es farà una acta replanteig en la que es comprovà, in situ,
per part de l'instal·lador i fabricant, les condicions de càlcul per carrers i s'aportarà els
resultats lumínics, informes i arxius Dialux de cada un d'ells.

241,16 €

(DOS-CENTS QUARANTA-UN EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)

P-3 FHR1TEA u Subministrament i instal·lació de caixes de connexions i fussibles per enllumenat públic en
columna, bàcul o directament en façana. En el cas de columnes inclou la reparació de la
portella si aquesta està en mal estat.
Inclou material, ma d'obra i màquinària

52,54 €

(CINQUANTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-4 K21H23B2 u Desmuntatge de llumenera exterior muntada a una alçària <= 10 m, amb mitjans manuals i
aplec per a posterior aprofitament

14,64 €

(CATORZE EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-5 P192-616I u Cala d'inspecció en paviment, amb enderroc de paviment, solera i excavació de terres amb
mitjans manuals i mecànics i càrrega manual de runa sobre contenidor

30,08 €

(TRENTA EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)

P-6 P2146-DJ3Q m2 Demolició de paviment sobre formigó, de fins a 20 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària, amb
compressor i càrrega sobre camió

12,48 €

(DOTZE EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)



Enllumenat passos de vianants

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 2

P-7 P214W-FEMM m Tall en paviment de qualsevol tipus,panot, bituminos, formigó, etc, de 15 cm de fondària com
a mínim, amb màquina tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir

1,75 €

(UN EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)

P-8 P21DH-8GXH u Desmuntatge de llumenera, columna exterior, accessoris i elements de subjecció, de fins a 6
m d'alçària, com a màxim, enderroc de fonament de formigó a mà i amb compressor, aplec
per a posterior aprofitament i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

83,28 €

(VUITANTA-TRES EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)

P-9 P21R0-92GW u Esporga amb cistella mecànica d'arbre fins a 10 m d'alçària, aplec de la brossa generada i
càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no
més lluny de 20 km)

188,91 €

(CENT VUITANTA-VUIT EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)

P-10 P221E-AWDV m3 Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT
20-50), realitzada amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora

16,16 €

(SETZE EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)

P-11 P2241-52SS m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària màxima 0,6 m, amb compactació del 95% PM 5,06 €

(CINC EUROS AMB SIS CÈNTIMS)

P-12 P2255-DPIL m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb el 50% de sorra i el 50% de terra
de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb
compactació del 95% PM

31,17 €

(TRENTA-UN EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)

P-13 P22D0-52YM m2 Esbrossada del terreny de menys de 0,6 m, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre
camió

1,05 €

(UN EUROS AMB CINC CÈNTIMS)

P-14 P2R5-DT1A m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps
d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km

9,67 €

(NOU EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)

P-15 P2RA-EU7F m3 Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat
1,0 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea
de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

26,20 €

(VINT-I-SIS EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

P-16 P931-3G6L m3 Base de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20
mm, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat

83,22 €

(VUITANTA-TRES EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)

P-17 P9E1-DMWY m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior, col·locat a truc
de maceta amb morter mixt 1:0,5:4 i beurada de ciment pòrtland

24,56 €

(VINT-I-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)

P-18 P9G8-F6O5 m2 Paviment de formigó amb fibres HAF-30/A-3-3/F/20-60/IIa+F, de 20 cm de gruix, de
consistència fluïda i un contingut en fibres d'acer entre 30 i 35 kg/m3, grandària màxima del
granulat 20 mm, escampat des de camió, estesa i vibratge manual, remolinat mecànic afegint
4 kg/m2 de pols de quars color

39,16 €

(TRENTA-NOU EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)

P-19 P9HA-607O m2 Reposició de paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 surf PMB
45/80-65(BM-3c) D, amb betum modificat, de granulometria densa per a capa de trànsit i
granulat granític, de 10 cm de gruix, estesa i compactada manualment

30,99 €

(TRENTA EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)
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P-20 PBCG-HCT5 u Captallums retrorreflectant per a senyalització vial horizontal diametre 100mm, amb
retrorreflector de vidre templat, fixat adherit al paviment en anclatge de 25 mm de profunditat,
resistència a la compresió de 40 tones i altura sobre la via màximà de 19mm

31,26 €

(TRENTA-UN EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)

P-21 PG2N-EUGK m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J,
resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada

3,13 €

(TRES EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)

P-22 PG33-E6TS m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV,
unipolar, de secció 1 x 16 mm2, amb coberta del cable de PVC, col·locat en tub

3,17 €

(TRES EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)

P-23 PG33-E6V6 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV,
tetrapolar, de secció 4 x 6 mm2, amb coberta del cable de PVC, col·locat en tub

4,27 €

(QUATRE EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)

P-24 PG3B-E7CU m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat superficialment 4,69 €

(QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)

P-25 PGD2-E3E3 u Placa de connexió a terra d'acer, quadrada (massissa), de superfície 0,2 m2, de 3 mm de
gruix i soterrada

50,03 €

(CINQUANTA EUROS AMB TRES CÈNTIMS)

P-26 PGTEIA-01 u Connexió soterrada tipus T2 derivació. Unió acabada. Inclou material mà d'obra i maquinària
necessaris

52,29 €

(CINQUANTA-DOS EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)

P-27 PHM2-DBEN u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 5.5 m d'alçària, coronament
sense platina, amb base platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5, col·locada sobre dau de
formigó

235,46 €

(DOS-CENTS TRENTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)

P-28 PHM2-DBF3 u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 6 m d'alçària, coronament
sense platina, amb base platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5, col·locada sobre dau de
formigó

414,57 €

(QUATRE-CENTS CATORZE EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)

P-29 PHM3-4IAW u Creueta d'acer galvanitzat, de llargària 0,8 m i acoblada amb platina o brida 109,79 €

(CENT NOU EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)

P-30 TEIA03 u Numeració de punts de llum, realització d'esquemes unifilars dels quadres i legalitzacions de
les instal·lacions de baixa tensió on s'ha actuat. Inclou certificats, bultlletins, projectes i visats
necessaris per tal de permetre legalitzar la part de les instal·lacions modificades quan
l'ajuntament passi la corresponent inspecció periodica. En cas que d'acord a la normativa
vigent les actuacions realitzades necessitessin ser legalitzades aquesta partida també inclou
la realització de tots els tràmits i les taxes d'inspecció i control de l'entiat col·laboradora de
l'administració. No inclou la realizació de totes aquelles correccions de les instal·lacions o de
la documentació derivades de parts d'instal·lacions que no formen part de l'ambit d'actuació
d'aquest projecte.

2,83 €

(DOS EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)

P-31 TEIA04 u CONTROL DE QUALITAT. PARTIDA D'ABONAMENT INTEGRE PER A LA REALITZACIÓ
DEL CONTROL DE QUALITAT D'ACORD A LA NORMATIVA VIGENT I A LES
ESPECIFICACIONS DE LA DIRECCIÓ FACULTATIVA.

INCLOU GESTIÓ DOCUMENTALS, CERTIFICACIONS DE PRODUCTES I ESTUDIS
LUXOMETRICS DE L'ESTAT FINAL PER COMPROVAR QUE S'HAN ACONSEGUIT ELS

4,72 €
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VALORS DESITJATS
(QUATRE EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 1

P-1 111EM112 u SEGURETAT I SALUT:
PARTIDA D'ABONAMENT ÍNTEGRE PER A ELEMENTS PER A L'ACOMPLIMENT DE LA
NORMATIVA DE SEGURETAT I SALUT VIGENT. REPERCUSIÓ D'AMORTITZACIÓ EN LA
DESPESA DE MATERIAL NECESSARI A QUALSEVOL OBRA:
1) COL·LECTIU: FARMACIOLA, XARXES, ETCÈTERA,
2) PERSONAL: CASCS, GUANTS, ULLERES, CINTURONS, CALÇAT, ETCÈTERA
SEGONS INDICACIONS DE L´ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT O, EN EL SEU
DEFECTE, DE L´ESTUDI BÀSIC; I SEMPRE SEGONS PLA DE SEGURETAT REALITZAT
PEL CONSTRUCTOR.
3) ELEMENTS NECESSARIS PER A LA CORRECTE SENYALITZACIÓ I BALLAT DE
L'OBRA

9,43 €

Sense descomposició 9,43000 €

P-2 FHN1TEA1 u Llum LED per a vial o pas de vianants d'alta eficiència amb potències fins a 70W, amb cos
d'alumini injectat, vidre trempat, cargoleria d'acer inoxidable, pintura resistent a la corrosió, a
la degradació ultraviolada i l'abrasió, grau de protecció IP-66 i IK08, marcarge CE,
compatibilitat electromagnètica superada, dispositiu d'alimentació i control regulable amb
diferetns nivells amb diferents percentatges de regulació i diferents programes goraris,
autonomament amb fins a 5 cicles de funcionament o a traves de la linia de potència des del
quadre de control, protecció contra sobretensions Imax 10kA, manteniment del flux luminic
L80B10 de 100.000 hores, IRC mes gran de 70, FHS mes petit al 1%, temperatura de color
4000 K, aïllament elèctric de classe I i II segons necessitats com per exemple si no existeix
terra o la normativa o obliga, amb accessori per fixar vertical o horitzonal a l' extrem del
suport i que permet regulació d'inclinació des de -15º fins a 15º.Eficiència mínima de la
lluminària = 120 lm/W
10 anys de garantia.
A de disposar d'optiques amb distribució assimetrica de distribució cap a l'esquerra o la dreta
segons convingui, per a la correcta il·luminació de passos de vianants, tant en el pla vertical
com l'horitzontal.
Potencia i distribució luminica a elegir en funció de les necessitats luminiques del punt on
instal·lar la lluminària.
Inclou subministra i instal·lació de la nova llumenera a qualsevol alçada, totalment instal·lada
i posada en marxa, adaptació del suport existent si es necssàri, inclou material, mà d'obra i
eines necessaries.
També queda inclòs a la partida la part proporcional de re-orientació, modificació de potència
i/o programació un cop instal·lada la llumenera
Previ a la compra de la llumenera es farà una acta replanteig en la que es comprovà, in situ,
per part de l'instal·lador i fabricant, les condicions de càlcul per carrers i s'aportarà els
resultats lumínics, informes i arxius Dialux de cada un d'ells.

241,16 €

BHN15FC7 u Llum LED per a vial o pas de vianants d'alta eficiència amb potències fins a 70W, amb cos
d'alumini injectat, vidre trempat, cargoleria d'acer inoxidable, pintura resistent a la corrosió, a
la degradació ultraviolada i l'abrasió, grau de protecció IP-66 i IK08, dispositiu d'alimentació i
control regulable autonomament amb fins a 5 cicles i funcionament regulat i horari a traves de
la linia de potència des del quadre de control, protecció contra sobretensions Imax 10kA,
manteniment del flux luminic L80B10 de 100.000 hores, IRC mes gran de 70, FHS mes petit
al 1%, temperatura de color 4000 K, aïllament elèctric de classe I i II segons necessitats, amb
accessori per fixar vertical o horitzonal a l' extrem del suport i que permet regulació
d'inclinació des de -15º fins a 15º.Eficiència mínima de la lluminària = 120 lm/W
10 anys de garantia
A de disposar d'optiques amb distribució assimetrica de distribució cap a l'esquerra o la dreta
segons convingui, per a la correcta il·luminació de passos de vianants, tant en el pla vertical
com l'horitzontal.
Potencia i distribució luminica a elegir en funció de les necessitats luminiques del punt on
instal·lar la lluminària.

224,00000 €

Altres conceptes 17,16000 €

P-3 FHR1TEA u Subministrament i instal·lació de caixes de connexions i fussibles per enllumenat públic en
columna, bàcul o directament en façana. En el cas de columnes inclou la reparació de la
portella si aquesta està en mal estat.
Inclou material, ma d'obra i màquinària

52,54 €

BHWM1000 u Part proporcional d'accessoris per a columnes, bàculs o braços. inclou caixes de fussibles,
fussibles, peçes de subjecció i qualsevol altre element

28,00000 €
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Altres conceptes 24,54000 €

P-4 K21H23B2 u Desmuntatge de llumenera exterior muntada a una alçària <= 10 m, amb mitjans manuals i
aplec per a posterior aprofitament

14,64 €

Altres conceptes 14,64000 €

P-5 P192-616I u Cala d'inspecció en paviment, amb enderroc de paviment, solera i excavació de terres amb
mitjans manuals i mecànics i càrrega manual de runa sobre contenidor

30,08 €

Altres conceptes 30,08000 €

P-6 P2146-DJ3Q m2 Demolició de paviment sobre formigó, de fins a 20 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària, amb
compressor i càrrega sobre camió

12,48 €

Altres conceptes 12,48000 €

P-7 P214W-FEM m Tall en paviment de qualsevol tipus,panot, bituminos, formigó, etc, de 15 cm de fondària com
a mínim, amb màquina tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir

1,75 €

Altres conceptes 1,75000 €

P-8 P21DH-8GX u Desmuntatge de llumenera, columna exterior, accessoris i elements de subjecció, de fins a 6
m d'alçària, com a màxim, enderroc de fonament de formigó a mà i amb compressor, aplec
per a posterior aprofitament i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

83,28 €

Altres conceptes 83,28000 €

P-9 P21R0-92G u Esporga amb cistella mecànica d'arbre fins a 10 m d'alçària, aplec de la brossa generada i
càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no
més lluny de 20 km)

188,91 €

B2RA-28U0 t Deposició controlada en planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb
una densitat 0,5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea
de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

7,68900 €

B2RA-28TX t Deposició controlada en planta de compostage de residus de troncs i soques no perillosos
amb una densitat 0,9 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

30,75480 €

Altres conceptes 150,46620 €

P-10 P221E-AWD m3 Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT
20-50), realitzada amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora

16,16 €

Altres conceptes 16,16000 €

P-11 P2241-52SS m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària màxima 0,6 m, amb compactació del 95% PM 5,06 €

Altres conceptes 5,06000 €

P-12 P2255-DPIL m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb el 50% de sorra i el 50% de terra
de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb
compactació del 95% PM

31,17 €

FDGZU010 m Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 20
cm per sobre de la canonada, per a malla senyalitzadora

0,72056 €

B03L-05N5 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 17,09100 €

Altres conceptes 13,35844 €

P-13 P22D0-52Y m2 Esbrossada del terreny de menys de 0,6 m, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre
camió

1,05 €

Altres conceptes 1,05000 €

P-14 P2R5-DT1A m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps
d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km

9,67 €

Altres conceptes 9,67000 €

P-15 P2RA-EU7F m3 Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat
1,0 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea

26,20 €
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de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

B2RA-28US t Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat
1,0 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea
de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

26,20000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-16 P931-3G6L m3 Base de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20
mm, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat

83,22 €

B06E-12C5 m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb
>= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

74,39250 €

Altres conceptes 8,82750 €

P-17 P9E1-DMW m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior, col·locat a truc
de maceta amb morter mixt 1:0,5:4 i beurada de ciment pòrtland

24,56 €

B9E2-0HOS m2 Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior 8,79240 €

B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 0,36561 €

B011-05ME m3 Aigua 0,00182 €

Altres conceptes 15,40017 €

P-18 P9G8-F6O5 m2 Paviment de formigó amb fibres HAF-30/A-3-3/F/20-60/IIa+F, de 20 cm de gruix, de
consistència fluïda i un contingut en fibres d'acer entre 30 i 35 kg/m3, grandària màxima del
granulat 20 mm, escampat des de camió, estesa i vibratge manual, remolinat mecànic afegint
4 kg/m2 de pols de quars color

39,16 €

B060-2D08 m3 Formigó amb fibres HAF-30/A-3-3/F/20-60/IIa+F, grandària màxima del granulat 20 mm, amb
>= 325 kg/m3 de ciment i entre 30 i 35 kg/m3 de fibres d'acer conformades als extrems, apte
per a classe d'exposició IIa+F

28,11060 €

B9G3-0HRU t Pols de quars color 7,21228 €

Altres conceptes 3,83712 €

P-19 P9HA-607O m2 Reposició de paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 surf PMB
45/80-65(BM-3c) D, amb betum modificat, de granulometria densa per a capa de trànsit i
granulat granític, de 10 cm de gruix, estesa i compactada manualment

30,99 €

B9H1-0HUH t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 surf PMB 45/80-65(BM-3c) D, amb betum
modificat, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític

13,84992 €

B057-06IN kg Emulsió bituminosa catiònica amb un 180% de betum asfàltic, per a reg de curat tipus
C60B3/B2 CUR, segons UNE-EN 13808

0,28000 €

Altres conceptes 16,86008 €

P-20 PBCG-HCT5 u Captallums retrorreflectant per a senyalització vial horizontal diametre 100mm, amb
retrorreflector de vidre templat, fixat adherit al paviment en anclatge de 25 mm de profunditat,
resistència a la compresió de 40 tones i altura sobre la via màximà de 19mm

31,26 €

BBC5-H62Q u Captallums retrorreflectant per a senyalització vial horizontal diametre 100mm, amb
retrorreflector de vidre templat, resistència a la compresió de 40 tones i altura sobre la via
màximà de 19mm

18,31000 €

B091-H4LK kg Resina per a fixar captallums al paviment 1,41500 €

Altres conceptes 11,53500 €

P-21 PG2N-EUG m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J,
resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada

3,13 €

BG2Q-1KTE m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J,
resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

1,85640 €
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Altres conceptes 1,27360 €

P-22 PG33-E6TS m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV,
unipolar, de secció 1 x 16 mm2, amb coberta del cable de PVC, col·locat en tub

3,17 €

BG33-G2TC m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV,
unipolar, de secció 1 x 16 mm2, amb coberta del cable de PVC

2,04000 €

Altres conceptes 1,13000 €

P-23 PG33-E6V6 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV,
tetrapolar, de secció 4 x 6 mm2, amb coberta del cable de PVC, col·locat en tub

4,27 €

BG33-G2RT m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV,
tetrapolar, de secció 4 x 6 mm2, amb coberta del cable de PVC

3,14160 €

Altres conceptes 1,12840 €

P-24 PG3B-E7CU m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat superficialment 4,69 €

BGWF-0ARJ u Part proporcional d'accessoris per a conductors de coure nus 0,38000 €

BG3I-06W3 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2 1,49940 €

Altres conceptes 2,81060 €

P-25 PGD2-E3E3 u Placa de connexió a terra d'acer, quadrada (massissa), de superfície 0,2 m2, de 3 mm de
gruix i soterrada

50,03 €

BGD2-06UM u Placa de connexió a terra d'acer quadrada (massissa), de 0,2 m2 de superfície i de 3 mm de
gruix

39,71000 €

BGYD-0B2X u Part proporcional d'elements especials per a plaques de connexió a terra 4,69000 €

Altres conceptes 5,63000 €

P-26 PGTEIA-01 u Connexió soterrada tipus T2 derivació. Unió acabada. Inclou material mà d'obra i maquinària
necessaris

52,29 €

Sense descomposició 52,29000 €

P-27 PHM2-DBE u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 5.5 m d'alçària, coronament
sense platina, amb base platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5, col·locada sobre dau de
formigó

235,46 €

BHM2-0FH8 u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 5.5 m d'alçària, coronament
sense platina, amb base platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5

150,41000 €

B06E-12CD m3 Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 40 mm, amb
>= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

16,71010 €

BHW8-06IY u Part proporcional d'accessoris per a columnes 41,62000 €

Altres conceptes 26,71990 €

P-28 PHM2-DBF3 u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 6 m d'alçària, coronament
sense platina, amb base platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5, col·locada sobre dau de
formigó

414,57 €

BHM2-0FH3 u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 6 m d'alçària, coronament
sense platina, amb base platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5

261,84000 €

B06E-12CD m3 Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 40 mm, amb
>= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

23,54605 €

BHW8-06IY u Part proporcional d'accessoris per a columnes 41,62000 €

Altres conceptes 87,56395 €

P-29 PHM3-4IAW u Creueta d'acer galvanitzat, de llargària 0,8 m i acoblada amb platina o brida 109,79 €

BHM3-0FFN u Creueta d'acer galvanitzat, de llargària 0,8 m i per acoblar amb platina o brida 100,45000 €

Altres conceptes 9,34000 €
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P-30 TEIA03 u Numeració de punts de llum, realització d'esquemes unifilars dels quadres i legalitzacions de
les instal·lacions de baixa tensió on s'ha actuat. Inclou certificats, bultlletins, projectes i visats
necessaris per tal de permetre legalitzar la part de les instal·lacions modificades quan
l'ajuntament passi la corresponent inspecció periodica. En cas que d'acord a la normativa
vigent les actuacions realitzades necessitessin ser legalitzades aquesta partida també inclou
la realització de tots els tràmits i les taxes d'inspecció i control de l'entiat col·laboradora de
l'administració. No inclou la realizació de totes aquelles correccions de les instal·lacions o de
la documentació derivades de parts d'instal·lacions que no formen part de l'ambit d'actuació
d'aquest projecte.

2,83 €

Sense descomposició 2,83000 €

P-31 TEIA04 u CONTROL DE QUALITAT. PARTIDA D'ABONAMENT INTEGRE PER A LA REALITZACIÓ
DEL CONTROL DE QUALITAT D'ACORD A LA NORMATIVA VIGENT I A LES
ESPECIFICACIONS DE LA DIRECCIÓ FACULTATIVA.

INCLOU GESTIÓ DOCUMENTALS, CERTIFICACIONS DE PRODUCTES I ESTUDIS
LUXOMETRICS DE L'ESTAT FINAL PER COMPROVAR QUE S'HAN ACONSEGUIT ELS
VALORS DESITJATS

4,72 €

Sense descomposició 4,72000 €



                              Instal·lació de nous punts de llum per a millorar la l·luminació de passos de vianants. 
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MA D'OBRA

A01-FEPD h Ajudant electricista 25,60000 €

A01-FEPJ h Ajudant jardiner 30,32000 €

A012H000 h Oficial 1a electricista 28,08000 €

A013H000 h Ajudant electricista 24,08000 €

A013M000 h Ajudant muntador 21,75000 €

A0D-0007 h Manobre 24,11000 €

A0E-000A h Manobre especialista 24,93000 €

A0F-000B h Oficial 1a 28,89000 €

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 28,89000 €

A0F-000E h Oficial 1a electricista 29,85000 €

A0F-000M h Oficial 1a jardiner 34,17000 €

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 28,89000 €

A0F-000T h Oficial 1a paleta 28,89000 €
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MAQUINÀRIA

C111-0055 h Compressor amb un martell pneumàtic 16,99000 €

C111-0056 h Compressor amb dos martells pneumàtics 17,89000 €

C133-00EW h Minicarregadora sobre pneumàtics de 2 a 5,9 t 51,51000 €

C13A-00FP h Picó vibrant amb placa de 30x30 cm 6,33000 €

C13A-00FQ h Safata vibrant amb placa de 60 cm 6,24000 €

C13A-00FR h Compactador duplex manual de 700 kg 8,83000 €

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 58,26000 €

C1504R00 h Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim 44,69000 €

C1504S00 h Camió cistella de 10 a 19 m d'alçària 61,47000 €

C150-002X h Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim 45,39000 €

C152-003A h Camió grua de 3 t 49,25000 €

C152-003B h Camió grua 52,00000 €

C154-003N h Camió per a transport de 7 t 37,62000 €

C15I-00JY h Lloguer de plataforma autopropulsada amb cistella sobre braç articulat per a una alçària de treball
de 16 m, sense operari

15,54000 €

C176-00FX h Formigonera de 165 l 2,03000 €

C178-00GF h Màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment 9,64000 €

C20G-00DT h Màquina taladradora 3,86000 €

C20K-00DP h Regle vibratori 5,07000 €

C20L-00DO h Remolinador mecànic 5,51000 €

CRE0-00C0 h Motoserra 3,70000 €
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MATERIALS

B011-05ME m3 Aigua 1,82000 €

B03C-05NM m3 Sauló sense garbellar 18,51000 €

B03L-05N5 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 18,99000 €

B03L-05N7 t Sorra de pedrera per a morters 19,40000 €

B054-06DH kg Calç aèria hidratada CL 90-S, en sacs 0,25000 €

B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 117,94000 €

B057-06IN kg Emulsió bituminosa catiònica amb un 180% de betum asfàltic, per a reg de curat tipus C60B3/B2
CUR, segons UNE-EN 13808

0,28000 €

B060-2D08 m3 Formigó amb fibres HAF-30/A-3-3/F/20-60/IIa+F, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >=
325 kg/m3 de ciment i entre 30 i 35 kg/m3 de fibres d'acer conformades als extrems, apte per a
classe d'exposició IIa+F

133,86000 €

B06E-12C5 m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

70,85000 €

B06E-12CD m3 Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

69,05000 €

B06E-12DD m3 Formigó HM-20/B/40/I de consistència tova, grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

69,05000 €

B07L-1PY6 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

39,38000 €

B091-H4LK kg Resina per a fixar captallums al paviment 14,15000 €

B0G2-0FBY m2 Pedra calcària nacional amb una cara polida i abrillantada, preu mitjà, de 30 mm de gruix amb
aresta viva a les quatre vores

91,01000 €

B2RA-28TX t Deposició controlada en planta de compostage de residus de troncs i soques no perillosos amb una
densitat 0,9 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

85,43000 €

B2RA-28U0 t Deposició controlada en planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una
densitat 0,5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

51,26000 €

B2RA-28UQ t Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus
de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

12,53000 €

B2RA-28US t Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus
de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

26,20000 €

B2RA-28V5 m3 Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus
de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3,
procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

8,54000 €

B9C0-0HKK kg Beurada de color 1,05000 €

B9E2-0HOS m2 Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior 8,62000 €

B9G3-0HRU t Pols de quars color 1.717,21000 €

B9H1-0HUH t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 surf PMB 45/80-65(BM-3c) D, amb betum
modificat, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític

73,28000 €

BBC5-H62Q u Captallums retrorreflectant per a senyalització vial horizontal diametre 100mm, amb retrorreflector
de vidre templat, resistència a la compresió de 40 tones i altura sobre la via màximà de 19mm

18,31000 €

BDD1-1KH1 u Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de
400x400 mm i classe C250 segons norma UNE-EN 124

51,02000 €

BDGZB610 m Banda continua de senyalització per a canalitzacions soterrades de 30 cm d'amplària, de polipropilè 0,49000 €

BDK2-1KNI u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 40x40x45 cm, per a instal·lacions de serveis 17,47000 €
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BG2Q-1KTE m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

1,82000 €

BG33-G2RT m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV, tetrapolar, de
secció 4 x 6 mm2, amb coberta del cable de PVC

3,08000 €

BG33-G2TC m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV, unipolar, de
secció 1 x 16 mm2, amb coberta del cable de PVC

2,00000 €

BG3I-06W3 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2 1,47000 €

BG43-0AEJ u Caixa seccionadora fusible de 20 A, com a màxim, bipolar, per a fusibles cilíndrics grandària 10x38
mm

36,50000 €

BGD2-06UM u Placa de connexió a terra d'acer quadrada (massissa), de 0,2 m2 de superfície i de 3 mm de gruix 39,71000 €

BGD5-06ST u Piqueta de connexió a terra d'acer i recobriment de coure, de 1000 mm de llargària, de 14,6 mm de
diàmetre, de 300 µm

10,46000 €

BGWD-0AS6 u Part proporcional d'accessoris per a caixes seccionadores fusibles 0,47000 €

BGWF-0ARJ u Part proporcional d'accessoris per a conductors de coure nus 0,38000 €

BGYD-0B2W u Part proporcional d'elements especials per a piquetes de connexió a terra 4,69000 €

BGYD-0B2X u Part proporcional d'elements especials per a plaques de connexió a terra 4,69000 €

BHTA3 u Rellotge astronomic per muntatge sobre carril din 250,00000 €

BHTEA1 u PROTECCION COMBINADO SOBRETENSION COMBI 377,09000 €

BHM2-0FH3 u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 6 m d'alçària, coronament sense
platina, amb base platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5

261,84000 €

BHM2-0FH5 u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 4 m d'alçària, coronament sense
platina, amb base platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5

170,69000 €

BHM2-0FH8 u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 5.5 m d'alçària, coronament
sense platina, amb base platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5

150,41000 €

BHM3-0FFN u Creueta d'acer galvanitzat, de llargària 0,8 m i per acoblar amb platina o brida 100,45000 €

BHN15FC7 u Llum LED per a vial o pas de vianants d'alta eficiència amb potències fins a 70W, amb cos
d'alumini injectat, vidre trempat, cargoleria d'acer inoxidable, pintura resistent a la corrosió, a la
degradació ultraviolada i l'abrasió, grau de protecció IP-66 i IK08, dispositiu d'alimentació i control
regulable autonomament amb fins a 5 cicles i funcionament regulat i horari a traves de la linia de
potència des del quadre de control, protecció contra sobretensions Imax 10kA, manteniment del
flux luminic L80B10 de 100.000 hores, IRC mes gran de 70, FHS mes petit al 1%, temperatura de
color 4000 K, aïllament elèctric de classe I i II segons necessitats, amb accessori per fixar vertical o
horitzonal a l' extrem del suport i que permet regulació d'inclinació des de -15º fins a 15º.Eficiència
mínima de la lluminària = 120 lm/W
10 anys de garantia
A de disposar d'optiques amb distribució assimetrica de distribució cap a l'esquerra o la dreta
segons convingui, per a la correcta il·luminació de passos de vianants, tant en el pla vertical com
l'horitzontal.
Potencia i distribució luminica a elegir en funció de les necessitats luminiques del punt on instal·lar
la lluminària.

224,00000 €

BHQ6-2YAH u Projector per a exterior amb leds amb una vida útil <= 50000 h, de forma rectangular, amb
distribució de la llum assimètrica extensiva, de 75 W de potència, flux lluminós de 11400 lm, amb
equip elèctric regulable, aïllament classe I, cos d'alumini injectat, difusor de vidre trempat i grau de
protecció IP66

273,17000 €

BHW8-06IY u Part proporcional d'accessoris per a columnes 41,62000 €

BHWM1000 u Part proporcional d'accessoris per a columnes, bàculs o braços. inclou caixes de fussibles,
fussibles, peçes de subjecció i qualsevol altre element

28,00000 €
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B07F-0LSZ m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

Rend.: 1,000 147,36000 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 1,050 /R x 24,93000 = 26,17650

Subtotal: 26,17650 26,17650
Maquinària

C176-00FX h Formigonera de 165 l 0,725 /R x 2,03000 = 1,47175

Subtotal: 1,47175 1,47175
Materials

B054-06DH kg Calç aèria hidratada CL 90-S, en sacs 190,000      x 0,25000 = 47,50000
B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R

segons UNE-EN 197-1, en sacs
0,380      x 117,94000 = 44,81720

B03L-05N7 t Sorra de pedrera per a morters 1,380      x 19,40000 = 26,77200
B011-05ME m3 Aigua 0,200      x 1,82000 = 0,36400

Subtotal: 119,45320 119,45320

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,26177

COST DIRECTE 147,36322

COST EXECUCIÓ MATERIAL 147,36322

B07F-0LT5 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

Rend.: 1,000 101,27000 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 1,000 /R x 24,93000 = 24,93000

Subtotal: 24,93000 24,93000
Maquinària

C176-00FX h Formigonera de 165 l 0,700 /R x 2,03000 = 1,42100

Subtotal: 1,42100 1,42100
Materials

B03L-05N7 t Sorra de pedrera per a morters 1,520      x 19,40000 = 29,48800
B011-05ME m3 Aigua 0,200      x 1,82000 = 0,36400
B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R

segons UNE-EN 197-1, en sacs
0,380      x 117,94000 = 44,81720

Subtotal: 74,66920 74,66920
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DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,24930

COST DIRECTE 101,26950

COST EXECUCIÓ MATERIAL 101,26950

B07F-0LT6 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

Rend.: 1,000 181,54000 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 1,050 /R x 24,93000 = 26,17650

Subtotal: 26,17650 26,17650
Maquinària

C176-00FX h Formigonera de 165 l 0,725 /R x 2,03000 = 1,47175

Subtotal: 1,47175 1,47175
Materials

B011-05ME m3 Aigua 0,200      x 1,82000 = 0,36400
B054-06DH kg Calç aèria hidratada CL 90-S, en sacs 400,000      x 0,25000 = 100,00000
B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R

segons UNE-EN 197-1, en sacs
0,200      x 117,94000 = 23,58800

B03L-05N7 t Sorra de pedrera per a morters 1,530      x 19,40000 = 29,68200

Subtotal: 153,63400 153,63400

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,26177

COST DIRECTE 181,54402

COST EXECUCIÓ MATERIAL 181,54402
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111EM112P-1 u SEGURETAT I SALUT:
PARTIDA D'ABONAMENT ÍNTEGRE PER A
ELEMENTS PER A L'ACOMPLIMENT DE LA
NORMATIVA DE SEGURETAT I SALUT VIGENT.
REPERCUSIÓ D'AMORTITZACIÓ EN LA DESPESA
DE MATERIAL NECESSARI A QUALSEVOL OBRA:
1) COL·LECTIU: FARMACIOLA, XARXES,
ETCÈTERA,
2) PERSONAL: CASCS, GUANTS, ULLERES,
CINTURONS, CALÇAT, ETCÈTERA
SEGONS INDICACIONS DE L´ESTUDI DE
SEGURETAT I SALUT O, EN EL SEU DEFECTE,
DE L´ESTUDI BÀSIC; I SEMPRE SEGONS PLA DE
SEGURETAT REALITZAT PEL CONSTRUCTOR.
3) ELEMENTS NECESSARIS PER A LA
CORRECTE SENYALITZACIÓ I BALLAT DE L'OBRA

Rend.: 1,000 9,43 €

COST DIRECTE 9,43000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,4300
________________________________________________________________________________________________________________

FDGZU010 m Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm
d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 20 cm per
sobre de la canonada, per a malla senyalitzadora

Rend.: 1,000 0,72 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,010 /R x 21,75000 = 0,21750

Subtotal: 0,21750 0,21750
Materials

BDGZB610 m Banda continua de senyalització per a canalitzacions
soterrades de 30 cm d'amplària, de polipropilè

1,020      x 0,49000 = 0,49980

Subtotal: 0,49980 0,49980

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00326

COST DIRECTE 0,72056
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,72056

FHN1TEA1P-2 u Llum LED per a vial o pas de vianants d'alta eficiència
amb potències fins a 70W, amb cos d'alumini injectat,
vidre trempat, cargoleria d'acer inoxidable, pintura
resistent a la corrosió, a la degradació ultraviolada i
l'abrasió, grau de protecció IP-66 i IK08, marcarge
CE, compatibilitat electromagnètica superada,
dispositiu d'alimentació i control regulable amb
diferetns nivells amb diferents percentatges de
regulació i diferents programes goraris,
autonomament amb fins a 5 cicles de funcionament o
a traves de la linia de potència des del quadre de
control, protecció contra sobretensions Imax 10kA,
manteniment del flux luminic L80B10 de 100.000
hores, IRC mes gran de 70, FHS mes petit al 1%,
temperatura de color 4000 K, aïllament elèctric de
classe I i II segons necessitats com per exemple si no
existeix terra o la normativa o obliga, amb accessori

Rend.: 1,000 241,16 €
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per fixar vertical o horitzonal a l' extrem del suport i
que permet regulació d'inclinació des de -15º fins a
15º.Eficiència mínima de la lluminària = 120 lm/W
10 anys de garantia.
A de disposar d'optiques amb distribució assimetrica
de distribució cap a l'esquerra o la dreta segons
convingui, per a la correcta il·luminació de passos de
vianants, tant en el pla vertical com l'horitzontal.
Potencia i distribució luminica a elegir en funció de
les necessitats luminiques del punt on instal·lar la
lluminària.
Inclou subministra i instal·lació de la nova llumenera
a qualsevol alçada, totalment instal·lada i posada en
marxa, adaptació del suport existent si es necssàri,
inclou material, mà d'obra i eines necessaries.
També queda inclòs a la partida la part proporcional
de re-orientació, modificació de potència i/o
programació un cop instal·lada la llumenera
Previ a la compra de la llumenera es farà una acta
replanteig en la que es comprovà, in situ, per part de
l'instal·lador i fabricant, les condicions de càlcul per
carrers i s'aportarà els resultats lumínics, informes i
arxius Dialux de cada un d'ells.

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,150 /R x 24,08000 = 3,61200
A012H000 h Oficial 1a electricista 0,150 /R x 28,08000 = 4,21200

Subtotal: 7,82400 7,82400
Maquinària

C1504S00 h Camió cistella de 10 a 19 m d'alçària 0,150 /R x 61,47000 = 9,22050

Subtotal: 9,22050 9,22050
Materials

BHN15FC7 u Llum LED per a vial o pas de vianants d'alta eficiència
amb potències fins a 70W, amb cos d'alumini injectat,
vidre trempat, cargoleria d'acer inoxidable, pintura
resistent a la corrosió, a la degradació ultraviolada i
l'abrasió, grau de protecció IP-66 i IK08, dispositiu
d'alimentació i control regulable autonomament amb
fins a 5 cicles i funcionament regulat i horari a traves
de la linia de potència des del quadre de control,
protecció contra sobretensions Imax 10kA,
manteniment del flux luminic L80B10 de 100.000
hores, IRC mes gran de 70, FHS mes petit al 1%,
temperatura de color 4000 K, aïllament elèctric de
classe I i II segons necessitats, amb accessori per
fixar vertical o horitzonal a l' extrem del suport i que
permet regulació d'inclinació des de -15º fins a
15º.Eficiència mínima de la lluminària = 120 lm/W
10 anys de garantia
A de disposar d'optiques amb distribució assimetrica
de distribució cap a l'esquerra o la dreta segons
convingui, per a la correcta il·luminació de passos de
vianants, tant en el pla vertical com l'horitzontal.

1,000      x 224,00000 = 224,00000
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Potencia i distribució luminica a elegir en funció de
les necessitats luminiques del punt on instal·lar la
lluminària.

Subtotal: 224,00000 224,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,11736

COST DIRECTE 241,16186
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 241,16186

FHR1TEAP-3 u Subministrament i instal·lació de caixes de
connexions i fussibles per enllumenat públic en
columna, bàcul o directament en façana. En el cas de
columnes inclou la reparació de la portella si aquesta
està en mal estat.
Inclou material, ma d'obra i màquinària

Rend.: 1,000 52,54 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,250 /R x 28,08000 = 7,02000
A013H000 h Ajudant electricista 0,250 /R x 24,08000 = 6,02000

Subtotal: 13,04000 13,04000
Maquinària

C1504R00 h Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim 0,250 /R x 44,69000 = 11,17250

Subtotal: 11,17250 11,17250
Materials

BHWM1000 u Part proporcional d'accessoris per a columnes, bàculs
o braços. inclou caixes de fussibles, fussibles, peçes
de subjecció i qualsevol altre element

1,000      x 28,00000 = 28,00000

Subtotal: 28,00000 28,00000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,32600

COST DIRECTE 52,53850
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 52,53850

FHTTEA1 u subministrament i instal·lació d'elements protectors
contra sobretensions i rellotge astronomc en quadres
d'enllumenat públic. totalment instal·lat i en
funcionament. Inclou material necessari, mà d'obra i
maquinària.

Rend.: 1,000 741,84 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 2,000 /R x 28,08000 = 56,16000
A013H000 h Ajudant electricista 2,000 /R x 24,08000 = 48,16000

Subtotal: 104,32000 104,32000
Materials
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BHTEA1 u PROTECCION COMBINADO SOBRETENSION
COMBI

1,000      x 377,09000 = 377,09000

BHTA3 u Rellotge astronomic per muntatge sobre carril din 1,000      x 250,00000 = 250,00000

Subtotal: 627,09000 627,09000

DESPESES AUXILIARS 10,00 % 10,43200

COST DIRECTE 741,84200
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 741,84200

K21H23B2P-4 u Desmuntatge de llumenera exterior muntada a una
alçària <= 10 m, amb mitjans manuals i aplec per a
posterior aprofitament

Rend.: 1,000 14,64 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,150 /R x 24,08000 = 3,61200
A012H000 h Oficial 1a electricista 0,150 /R x 28,08000 = 4,21200

Subtotal: 7,82400 7,82400
Maquinària

C1504R00 h Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim 0,150 /R x 44,69000 = 6,70350

Subtotal: 6,70350 6,70350

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,11736

COST DIRECTE 14,64486
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 14,64486

P192-616IP-5 u Cala d'inspecció en paviment, amb enderroc de
paviment, solera i excavació de terres amb mitjans
manuals i mecànics i càrrega manual de runa sobre
contenidor

Rend.: 1,000 30,08 €

Unitats Preu Parcial Import
Partides d'obra

P2146-DJ3Q m2 Demolició de paviment sobre formigó, de fins a 20 cm
de gruix i fins a 0,6 m d'amplària, amb compressor i
càrrega sobre camió

1,050      x 12,48395 = 13,10815

P221E-AWD m3 Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m
de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50),
realitzada amb retroexcavadora i amb les terres
deixades a la vora

1,050      x 16,16298 = 16,97113

Subtotal: 30,07928 30,07928

COST DIRECTE 30,07928
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 30,07928
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P2143-4RQQ m2 Arrencada de paviment de pedra natural, amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

Rend.: 1,000 12,24 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,500 /R x 24,11000 = 12,05500

Subtotal: 12,05500 12,05500

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,18083

COST DIRECTE 12,23583
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,23583

P2143-4RQZ m3 Enderroc de solera de formigó en massa, amb
compressor i càrrega manual i mecànica de runa
sobre camió o contenidor

Rend.: 1,000 156,64 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 4,000 /R x 24,93000 = 99,72000
A0D-0007 h Manobre 0,400 /R x 24,11000 = 9,64400

Subtotal: 109,36400 109,36400
Maquinària

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,1691 /R x 58,26000 = 9,85177
C111-0056 h Compressor amb dos martells pneumàtics 2,000 /R x 17,89000 = 35,78000

Subtotal: 45,63177 45,63177

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,64046

COST DIRECTE 156,63623
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 156,63623

P2146-DJ3K m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre
formigó, de fins a 20 cm de gruix i fins a 0,6 m
d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió

Rend.: 1,000 22,96 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 0,558 /R x 24,93000 = 13,91094

Subtotal: 13,91094 13,91094
Maquinària

C111-0056 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,279 /R x 17,89000 = 4,99131
C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,066 /R x 58,26000 = 3,84516

Subtotal: 8,83647 8,83647
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,20866

COST DIRECTE 22,95607
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 22,95607

P2146-DJ3QP-6 m2 Demolició de paviment sobre formigó, de fins a 20 cm
de gruix i fins a 0,6 m d'amplària, amb compressor i
càrrega sobre camió

Rend.: 1,000 12,48 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 0,200 /R x 24,93000 = 4,98600

Subtotal: 4,98600 4,98600
Maquinària

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,066 /R x 58,26000 = 3,84516
C111-0056 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,200 /R x 17,89000 = 3,57800

Subtotal: 7,42316 7,42316

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,07479

COST DIRECTE 12,48395
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,48395

P214P-E7KF m3 Enderroc de fonament corregut de formigó en massa,
amb compressor i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor

Rend.: 1,000 183,01 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 3,000 /R x 24,11000 = 72,33000
A0E-000A h Manobre especialista 3,200 /R x 24,93000 = 79,77600

Subtotal: 152,10600 152,10600
Maquinària

C111-0056 h Compressor amb dos martells pneumàtics 1,600 /R x 17,89000 = 28,62400

Subtotal: 28,62400 28,62400

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 2,28159

COST DIRECTE 183,01159
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 183,01159
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P214W-FEMMP-7 m Tall en paviment de qualsevol tipus,panot, bituminos,
formigó, etc, de 15 cm de fondària com a mínim, amb
màquina tallajunts amb disc de diamant, per a
delimitar la zona a demolir

Rend.: 1,000 1,75 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 0,050 /R x 24,93000 = 1,24650

Subtotal: 1,24650 1,24650
Maquinària

C178-00GF h Màquina tallajunts amb disc de diamant per a
paviment

0,050 /R x 9,64000 = 0,48200

Subtotal: 0,48200 0,48200

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01870

COST DIRECTE 1,74720
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,74720

P21DH-8GXHP-8 u Desmuntatge de llumenera, columna exterior,
accessoris i elements de subjecció, de fins a 6 m
d'alçària, com a màxim, enderroc de fonament de
formigó a mà i amb compressor, aplec per a posterior
aprofitament i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

Rend.: 1,000 83,28 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,560 /R x 24,11000 = 13,50160
A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,200 /R x 29,85000 = 5,97000
A0E-000A h Manobre especialista 1,000 /R x 24,93000 = 24,93000

Subtotal: 44,40160 44,40160
Maquinària

C152-003A h Camió grua de 3 t 0,500 /R x 49,25000 = 24,62500
C111-0055 h Compressor amb un martell pneumàtic 0,800 /R x 16,99000 = 13,59200

Subtotal: 38,21700 38,21700

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,66602

COST DIRECTE 83,28462
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 83,28462
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P21R0-92GWP-9 u Esporga amb cistella mecànica d'arbre fins a 10 m
d'alçària, aplec de la brossa generada i càrrega sobre
camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a
planta de compostatge (no més lluny de 20 km)

Rend.: 1,000 188,91 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000M h Oficial 1a jardiner 1,600 /R x 34,17000 = 54,67200
A01-FEPJ h Ajudant jardiner 0,800 /R x 30,32000 = 24,25600

Subtotal: 78,92800 78,92800
Maquinària

C15I-00JY h Lloguer de plataforma autopropulsada amb cistella
sobre braç articulat per a una alçària de treball de 16
m, sense operari

0,800 /R x 15,54000 = 12,43200

C152-003B h Camió grua 1,000 /R x 52,00000 = 52,00000
CRE0-00C0 h Motoserra 1,600 /R x 3,70000 = 5,92000

Subtotal: 70,35200 70,35200
Materials

B2RA-28U0 t Deposició controlada en planta de compostage de
residus vegetals nets no perillosos amb una densitat
0,5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi
200201 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

0,150      x 51,26000 = 7,68900

B2RA-28TX t Deposició controlada en planta de compostage de
residus de troncs i soques no perillosos amb una
densitat 0,9 t/m3, procedents de poda o sega, amb
codi 200201 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

0,360      x 85,43000 = 30,75480

Subtotal: 38,44380 38,44380

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,18392

COST DIRECTE 188,90772
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 188,90772

P221B-EL6X m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en
terreny fluix (SPT <20), realitzada amb mitjans
manuals i càrrega manual sobre contenidor

Rend.: 1,000 85,65 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 3,500 /R x 24,11000 = 84,38500

Subtotal: 84,38500 84,38500

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,26578

COST DIRECTE 85,65078
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 85,65078
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P221E-AWDVP-10 m3 Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m
de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50),
realitzada amb retroexcavadora i amb les terres
deixades a la vora

Rend.: 1,000 16,16 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,201 /R x 24,11000 = 4,84611

Subtotal: 4,84611 4,84611
Maquinària

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,193 /R x 58,26000 = 11,24418

Subtotal: 11,24418 11,24418

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,07269

COST DIRECTE 16,16298
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 16,16298

P221E-AWE8 m3 Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m
de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50),
realitzada amb mitjans manuals i amb les terres
deixades a la vora

Rend.: 1,000 85,90 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 3,510 /R x 24,11000 = 84,62610

Subtotal: 84,62610 84,62610

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,26939

COST DIRECTE 85,89549
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 85,89549

P2241-52SSP-11 m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària màxima
0,6 m, amb compactació del 95% PM

Rend.: 1,000 5,06 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 0,110 /R x 24,93000 = 2,74230
A0D-0007 h Manobre 0,065 /R x 24,11000 = 1,56715

Subtotal: 4,30945 4,30945
Maquinària

C13A-00FQ h Safata vibrant amb placa de 60 cm 0,110 /R x 6,24000 = 0,68640

Subtotal: 0,68640 0,68640
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,06464

COST DIRECTE 5,06049
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,06049

P2255-DPILP-12 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m,
amb el 50% de sorra i el 50% de terra de la pròpia
excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm,
utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM

Rend.: 1,000 31,17 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 0,200 /R x 24,93000 = 4,98600

Subtotal: 4,98600 4,98600
Maquinària

C13A-00FQ h Safata vibrant amb placa de 60 cm 0,200 /R x 6,24000 = 1,24800
C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,121 /R x 58,26000 = 7,04946

Subtotal: 8,29746 8,29746
Materials

B03L-05N5 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 0,900      x 18,99000 = 17,09100

Subtotal: 17,09100 17,09100
Partides d'obra

FDGZU010 m Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm
d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 20 cm per
sobre de la canonada, per a malla senyalitzadora

1,000      x 0,72056 = 0,72056

Subtotal: 0,72056 0,72056

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,07479

COST DIRECTE 31,16981
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 31,16981

P2255-H870 m3 Rebliment i piconatge de rasa de 0,60 m d'amplària,
com a màxim, amb sauló sense garbellar per a
protecció de conduccions, en tongades de 25 cm,
com a màxim

Rend.: 1,000 34,63 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 0,200 /R x 24,93000 = 4,98600

Subtotal: 4,98600 4,98600
Maquinària

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,1208 /R x 58,26000 = 7,03781
C13A-00FQ h Safata vibrant amb placa de 60 cm 0,200 /R x 6,24000 = 1,24800

Subtotal: 8,28581 8,28581
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Materials
B03C-05NM m3 Sauló sense garbellar 1,150      x 18,51000 = 21,28650

Subtotal: 21,28650 21,28650

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,07479

COST DIRECTE 34,63310
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 34,63310

P2258-DRNA m3 Estesa i compactació manual de rases amb sorra de
pedrera, de 0 a 3,5 mm, en tongades de fins a 25 cm

Rend.: 1,000 44,84 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,500 /R x 24,11000 = 12,05500

Subtotal: 12,05500 12,05500
Materials

B03L-05N5 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 1,717      x 18,99000 = 32,60583

Subtotal: 32,60583 32,60583

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,18083

COST DIRECTE 44,84166
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 44,84166

P2258-DRNB m3 Terraplenat i piconatge en rases i pous amb terres
adequades, en tongades de fins a 25 cm, amb una
compactació del 90% del PM

Rend.: 1,000 20,42 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,025 /R x 24,11000 = 0,60275
A0E-000A h Manobre especialista 0,600 /R x 24,93000 = 14,95800

Subtotal: 15,56075 15,56075
Maquinària

C13A-00FP h Picó vibrant amb placa de 30x30 cm 0,600 /R x 6,33000 = 3,79800
C133-00EW h Minicarregadora sobre pneumàtics de 2 a 5,9 t 0,016 /R x 51,51000 = 0,82416

Subtotal: 4,62216 4,62216

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,23341

COST DIRECTE 20,41632
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 20,41632
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P22D0-52YMP-13 m2 Esbrossada del terreny de menys de 0,6 m, amb
mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre camió

Rend.: 1,000 1,05 €

Unitats Preu Parcial Import
Maquinària

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,0181 /R x 58,26000 = 1,05451

Subtotal: 1,05451 1,05451

COST DIRECTE 1,05451
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,05451

P2R5-DT1AP-14 m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb camió de 7 t i temps d'espera
per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de
més de 10 i fins a 15 km

Rend.: 1,000 9,67 €

Unitats Preu Parcial Import
Maquinària

C154-003N h Camió per a transport de 7 t 0,257 /R x 37,62000 = 9,66834

Subtotal: 9,66834 9,66834

COST DIRECTE 9,66834
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,66834

P2RA-EU7FP-15 m3 Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el
cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus
barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents
de construcció o demolició, amb codi 170107 segons
la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

Rend.: 1,000 26,20 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B2RA-28US t Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el
cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus
barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents
de construcció o demolició, amb codi 170107 segons
la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

1,000      x 26,20000 = 26,20000

Subtotal: 26,20000 26,20000

COST DIRECTE 26,20000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 26,20000
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P2RA-EU7I m3 Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el
cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de
formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents
de construcció o demolició, amb codi 170101 segons
la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

Rend.: 1,000 18,17 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B2RA-28UQ t Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el
cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de
formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents
de construcció o demolició, amb codi 170101 segons
la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

1,450      x 12,53000 = 18,16850

Subtotal: 18,16850 18,16850

COST DIRECTE 18,16850
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 18,16850

P2RA-EU7K m3 Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el
cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de
terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents
d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Rend.: 1,000 8,54 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B2RA-28V5 m3 Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el
cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de
terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents
d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

1,000      x 8,54000 = 8,54000

Subtotal: 8,54000 8,54000

COST DIRECTE 8,54000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,54000

P811-3EK1 m2 Arrebossat esquerdejat sobre parament vertical
interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter
de ciment 1:4

Rend.: 1,000 17,59 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,190 /R x 24,11000 = 4,58090
A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,380 /R x 28,89000 = 10,97820
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Subtotal: 15,55910 15,55910
Materials

B07F-0LT5 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0,0162      x 101,26950 = 1,64057

Subtotal: 1,64057 1,64057

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,38898

COST DIRECTE 17,58865
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 17,58865

P931-3G6LP-16 m3 Base de formigó HM-20/P/20/I, de consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm,
abocat des de camió amb estesa i vibratge manual,
amb acabat reglejat

Rend.: 1,000 83,22 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,150 /R x 28,89000 = 4,33350
A0D-0007 h Manobre 0,150 /R x 24,11000 = 3,61650

Subtotal: 7,95000 7,95000
Maquinària

C20K-00DP h Regle vibratori 0,150 /R x 5,07000 = 0,76050

Subtotal: 0,76050 0,76050
Materials

B06E-12C5 m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

1,050      x 70,85000 = 74,39250

Subtotal: 74,39250 74,39250

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,11925

COST DIRECTE 83,22225
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 83,22225

P93M-3G3L m2 Solera de formigó HM-20/P/20/I, de consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, de
gruix 15 cm, abocat des de camió

Rend.: 1,000 20,05 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,110 /R x 28,89000 = 3,17790
A0D-0007 h Manobre 0,240 /R x 24,11000 = 5,78640

Subtotal: 8,96430 8,96430
Materials
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B06E-12C5 m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,1545      x 70,85000 = 10,94633

Subtotal: 10,94633 10,94633

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,13446

COST DIRECTE 20,04509
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 20,04509

P9B4-35M2 m2 Paviment amb peces de pedra natural calcària
nacional amb una cara polida i abrillantada, preu
mitjà, de 30 mm de gruix i de 1251 a 2500 cm2,
col·locada a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10

Rend.: 1,000 127,05 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 0,720 /R x 28,89000 = 20,80080
A0D-0007 h Manobre 0,360 /R x 24,11000 = 8,67960

Subtotal: 29,48040 29,48040
Materials

B9C0-0HKK kg Beurada de color 0,600      x 1,05000 = 0,63000
B0G2-0FBY m2 Pedra calcària nacional amb una cara polida i

abrillantada, preu mitjà, de 30 mm de gruix amb
aresta viva a les quatre vores

1,010      x 91,01000 = 91,92010

B07F-0LT6 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

0,0252      x 181,54402 = 4,57491

Subtotal: 97,12501 97,12501

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,44221

COST DIRECTE 127,04762
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 127,04762

P9E1-DMWYP-17 m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm,
classe 1a, preu superior, col·locat a truc de maceta
amb morter mixt 1:0,5:4 i beurada de ciment pòrtland

Rend.: 1,000 24,56 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,200 /R x 28,89000 = 5,77800
A0D-0007 h Manobre 0,200 /R x 24,11000 = 4,82200

Subtotal: 10,60000 10,60000
Materials

B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,0031      x 117,94000 = 0,36561

B9E2-0HOS m2 Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior 1,020      x 8,62000 = 8,79240
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B011-05ME m3 Aigua 0,001      x 1,82000 = 0,00182
B07F-0LSZ m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM

II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

0,0315      x 147,36322 = 4,64194

Subtotal: 13,80177 13,80177

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,15900

COST DIRECTE 24,56077
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 24,56077

P9G8-F6O5P-18 m2 Paviment de formigó amb fibres
HAF-30/A-3-3/F/20-60/IIa+F, de 20 cm de gruix, de
consistència fluïda i un contingut en fibres d'acer
entre 30 i 35 kg/m3, grandària màxima del granulat 20
mm, escampat des de camió, estesa i vibratge
manual, remolinat mecànic afegint 4 kg/m2 de pols de
quars color

Rend.: 1,000 39,16 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,095 /R x 24,11000 = 2,29045
A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,045 /R x 28,89000 = 1,30005

Subtotal: 3,59050 3,59050
Maquinària

C20L-00DO h Remolinador mecànic 0,013 /R x 5,51000 = 0,07163
C20K-00DP h Regle vibratori 0,023 /R x 5,07000 = 0,11661

Subtotal: 0,18824 0,18824
Materials

B9G3-0HRU t Pols de quars color 0,0042      x 1.717,21000 = 7,21228
B060-2D08 m3 Formigó amb fibres HAF-30/A-3-3/F/20-60/IIa+F,

grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 325
kg/m3 de ciment i entre 30 i 35 kg/m3 de fibres d'acer
conformades als extrems, apte per a classe
d'exposició IIa+F

0,210      x 133,86000 = 28,11060

Subtotal: 35,32288 35,32288

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05386

COST DIRECTE 39,15548
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 39,15548

P9HA-607OP-19 m2 Reposició de paviment de mescla bituminosa
contínua en calent tipus AC 22 surf PMB
45/80-65(BM-3c) D, amb betum modificat, de
granulometria densa per a capa de trànsit i granulat
granític, de 10 cm de gruix, estesa i compactada
manualment

Rend.: 1,000 30,99 €
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Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,300 /R x 24,11000 = 7,23300
A0E-000A h Manobre especialista 0,150 /R x 24,93000 = 3,73950
A0F-000B h Oficial 1a 0,150 /R x 28,89000 = 4,33350

Subtotal: 15,30600 15,30600
Maquinària

C13A-00FR h Compactador duplex manual de 700 kg 0,150 /R x 8,83000 = 1,32450

Subtotal: 1,32450 1,32450
Materials

B057-06IN kg Emulsió bituminosa catiònica amb un 180% de betum
asfàltic, per a reg de curat tipus C60B3/B2 CUR,
segons UNE-EN 13808

1,000      x 0,28000 = 0,28000

B9H1-0HUH t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22
surf PMB 45/80-65(BM-3c) D, amb betum modificat,
de granulometria densa per a capa de trànsit i
granulat granític

0,189      x 73,28000 = 13,84992

Subtotal: 14,12992 14,12992

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,22959

COST DIRECTE 30,99001
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 30,99001

PBCG-HCT5P-20 u Captallums retrorreflectant per a senyalització vial
horizontal diametre 100mm, amb retrorreflector de
vidre templat, fixat adherit al paviment en anclatge de
25 mm de profunditat, resistència a la compresió de
40 tones i altura sobre la via màximà de 19mm

Rend.: 1,000 31,26 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000B h Oficial 1a 0,200 /R x 28,89000 = 5,77800
A0D-0007 h Manobre 0,200 /R x 24,11000 = 4,82200

Subtotal: 10,60000 10,60000
Maquinària

C20G-00DT h Màquina taladradora 0,200 /R x 3,86000 = 0,77200

Subtotal: 0,77200 0,77200
Materials

B091-H4LK kg Resina per a fixar captallums al paviment 0,100      x 14,15000 = 1,41500
BBC5-H62Q u Captallums retrorreflectant per a senyalització vial

horizontal diametre 100mm, amb retrorreflector de
vidre templat, resistència a la compresió de 40 tones i
altura sobre la via màximà de 19mm

1,000      x 18,31000 = 18,31000

Subtotal: 19,72500 19,72500
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,15900

COST DIRECTE 31,25600
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 31,25600

PDK1-DXA5 u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó
de serveis, recolzada, pas lliure de 400x400 mm i
classe C250 segons norma UNE-EN 124, col·locat
amb morter

Rend.: 1,000 69,97 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,350 /R x 28,89000 = 10,11150
A0D-0007 h Manobre 0,350 /R x 24,11000 = 8,43850

Subtotal: 18,55000 18,55000
Materials

B07L-1PY6 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en
sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

0,0032      x 39,38000 = 0,12602

BDD1-1KH1 u Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per
a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 400x400
mm i classe C250 segons norma UNE-EN 124

1,000      x 51,02000 = 51,02000

Subtotal: 51,14602 51,14602

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,27825

COST DIRECTE 69,97427
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 69,97427

PDK4-AJS7 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons
de 40x40x45 cm, per a instal·lacions de serveis,
col·locat sobre solera de formigó HM-20/B/40/I de 15
cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa
excavació

Rend.: 1,000 70,92 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,500 /R x 28,89000 = 14,44500
A0D-0007 h Manobre 1,000 /R x 24,11000 = 24,11000

Subtotal: 38,55500 38,55500
Maquinària

C152-003B h Camió grua 0,200 /R x 52,00000 = 10,40000

Subtotal: 10,40000 10,40000
Materials

BDK2-1KNI u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons
de 40x40x45 cm, per a instal·lacions de serveis

1,000      x 17,47000 = 17,47000

B06E-12DD m3 Formigó HM-20/B/40/I de consistència tova, grandària
màxima del granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició I

0,0567      x 69,05000 = 3,91514
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Subtotal: 21,38514 21,38514

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,57833

COST DIRECTE 70,91847
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 70,91847

PG2N-EUGKP-21 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 450 N, muntat com a canalització
soterrada

Rend.: 1,000 3,13 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,025 /R x 29,85000 = 0,74625
A01-FEPD h Ajudant electricista 0,020 /R x 25,60000 = 0,51200

Subtotal: 1,25825 1,25825
Materials

BG2Q-1KTE m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

1,020      x 1,82000 = 1,85640

Subtotal: 1,85640 1,85640

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01887

COST DIRECTE 3,13352
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,13352

PG33-E6TSP-22 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RV, unipolar, de secció 1
x 16 mm2, amb coberta del cable de PVC, col·locat
en tub

Rend.: 1,000 3,17 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,020 /R x 25,60000 = 0,51200
A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,020 /R x 29,85000 = 0,59700

Subtotal: 1,10900 1,10900
Materials

BG33-G2TC m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RV, unipolar, de secció 1
x 16 mm2, amb coberta del cable de PVC

1,020      x 2,00000 = 2,04000

Subtotal: 2,04000 2,04000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01664

COST DIRECTE 3,16564
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,16564

PG33-E6V6P-23 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RV, tetrapolar, de secció
4 x 6 mm2, amb coberta del cable de PVC, col·locat
en tub

Rend.: 1,000 4,27 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,020 /R x 25,60000 = 0,51200
A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,020 /R x 29,85000 = 0,59700

Subtotal: 1,10900 1,10900
Materials

BG33-G2RT m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RV, tetrapolar, de secció
4 x 6 mm2, amb coberta del cable de PVC

1,020      x 3,08000 = 3,14160

Subtotal: 3,14160 3,14160

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01664

COST DIRECTE 4,26724
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,26724

PG3B-E7CUP-24 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2,
muntat superficialment

Rend.: 1,000 4,69 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,050 /R x 29,85000 = 1,49250
A01-FEPD h Ajudant electricista 0,050 /R x 25,60000 = 1,28000

Subtotal: 2,77250 2,77250
Materials

BGWF-0ARJ u Part proporcional d'accessoris per a conductors de
coure nus

1,000      x 0,38000 = 0,38000

BG3I-06W3 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2 1,020      x 1,47000 = 1,49940

Subtotal: 1,87940 1,87940

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04159

COST DIRECTE 4,69349
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,69349
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PG43-DHIM u Caixa seccionadora fusible de 20 A, com a màxim,
bipolar, per a fusibles cilíndrics de 10x38 mm i
muntada superficialment

Rend.: 1,000 47,50 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,133 /R x 29,85000 = 3,97005
A01-FEPD h Ajudant electricista 0,250 /R x 25,60000 = 6,40000

Subtotal: 10,37005 10,37005
Materials

BGWD-0AS u Part proporcional d'accessoris per a caixes
seccionadores fusibles

1,000      x 0,47000 = 0,47000

BG43-0AEJ u Caixa seccionadora fusible de 20 A, com a màxim,
bipolar, per a fusibles cilíndrics grandària 10x38 mm

1,000      x 36,50000 = 36,50000

Subtotal: 36,97000 36,97000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,15555

COST DIRECTE 47,49560
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 47,49560

PGD1-E3BK u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment
de coure 300 µm de gruix, de 1000 mm llargària de
14,6 mm de diàmetre, clavada a terra

Rend.: 1,000 26,41 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,200 /R x 29,85000 = 5,97000
A01-FEPD h Ajudant electricista 0,200 /R x 25,60000 = 5,12000

Subtotal: 11,09000 11,09000
Materials

BGD5-06ST u Piqueta de connexió a terra d'acer i recobriment de
coure, de 1000 mm de llargària, de 14,6 mm de
diàmetre, de 300 µm

1,000      x 10,46000 = 10,46000

BGYD-0B2 u Part proporcional d'elements especials per a piquetes
de connexió a terra

1,000      x 4,69000 = 4,69000

Subtotal: 15,15000 15,15000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,16635

COST DIRECTE 26,40635
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 26,40635
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PGD2-E3E3P-25 u Placa de connexió a terra d'acer, quadrada
(massissa), de superfície 0,2 m2, de 3 mm de gruix i
soterrada

Rend.: 1,000 50,03 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,100 /R x 29,85000 = 2,98500
A01-FEPD h Ajudant electricista 0,100 /R x 25,60000 = 2,56000

Subtotal: 5,54500 5,54500
Materials

BGYD-0B2X u Part proporcional d'elements especials per a plaques
de connexió a terra

1,000      x 4,69000 = 4,69000

BGD2-06UM u Placa de connexió a terra d'acer quadrada
(massissa), de 0,2 m2 de superfície i de 3 mm de
gruix

1,000      x 39,71000 = 39,71000

Subtotal: 44,40000 44,40000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,08318

COST DIRECTE 50,02818
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 50,02818

PGTEIA-01P-26 u Connexió soterrada tipus T2 derivació. Unió acabada.
Inclou material mà d'obra i maquinària necessaris

Rend.: 1,000 52,29 €

COST DIRECTE 52,29000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 52,2900
________________________________________________________________________________________________________________

PHM2-DBEK u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma
troncocònica, de 4 m d'alçària, coronament sense
platina, amb base platina i porta, segons norma
UNE-EN 40-5, col·locada sobre dau de formigó

Rend.: 1,000 267,27 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,316 /R x 29,85000 = 9,43260
A0D-0007 h Manobre 0,250 /R x 24,11000 = 6,02750
A01-FEPD h Ajudant electricista 0,316 /R x 25,60000 = 8,08960

Subtotal: 23,54970 23,54970
Maquinària

C150-002X h Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim 0,316 /R x 45,39000 = 14,34324

Subtotal: 14,34324 14,34324
Materials

BHW8-06IY u Part proporcional d'accessoris per a columnes 1,000      x 41,62000 = 41,62000
B06E-12CD m3 Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica,

grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,242      x 69,05000 = 16,71010
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BHM2-0FH5 u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma
troncocònica, de 4 m d'alçària, coronament sense
platina, amb base platina i porta, segons norma
UNE-EN 40-5

1,000      x 170,69000 = 170,69000

Subtotal: 229,02010 229,02010

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,35325

COST DIRECTE 267,26629
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 267,26629

PHM2-DBENP-27 u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma
troncocònica, de 5.5 m d'alçària, coronament sense
platina, amb base platina i porta, segons norma
UNE-EN 40-5, col·locada sobre dau de formigó

Rend.: 1,000 235,46 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,150 /R x 25,60000 = 3,84000
A0D-0007 h Manobre 0,150 /R x 24,11000 = 3,61650
A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,150 /R x 29,85000 = 4,47750

Subtotal: 11,93400 11,93400
Maquinària

C150-002X h Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim 0,150 /R x 45,39000 = 6,80850
C152-003B h Camió grua 0,150 /R x 52,00000 = 7,80000

Subtotal: 14,60850 14,60850
Materials

B06E-12CD m3 Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,242      x 69,05000 = 16,71010

BHM2-0FH8 u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma
troncocònica, de 5.5 m d'alçària, coronament sense
platina, amb base platina i porta, segons norma
UNE-EN 40-5

1,000      x 150,41000 = 150,41000

BHW8-06IY u Part proporcional d'accessoris per a columnes 1,000      x 41,62000 = 41,62000

Subtotal: 208,74010 208,74010

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,17901

COST DIRECTE 235,46161
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 235,46161

PHM2-DBF3P-28 u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma
troncocònica, de 6 m d'alçària, coronament sense
platina, amb base platina i porta, segons norma
UNE-EN 40-5, col·locada sobre dau de formigó

Rend.: 1,000 414,57 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
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A01-FEPD h Ajudant electricista 0,530 /R x 25,60000 = 13,56800
A0D-0007 h Manobre 0,250 /R x 24,11000 = 6,02750
A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,530 /R x 29,85000 = 15,82050

Subtotal: 35,41600 35,41600
Maquinària

C150-002X h Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim 0,530 /R x 45,39000 = 24,05670
C152-003B h Camió grua 0,530 /R x 52,00000 = 27,56000

Subtotal: 51,61670 51,61670
Materials

B06E-12CD m3 Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,341      x 69,05000 = 23,54605

BHM2-0FH3 u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma
troncocònica, de 6 m d'alçària, coronament sense
platina, amb base platina i porta, segons norma
UNE-EN 40-5

1,000      x 261,84000 = 261,84000

BHW8-06IY u Part proporcional d'accessoris per a columnes 1,000      x 41,62000 = 41,62000

Subtotal: 327,00605 327,00605

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,53124

COST DIRECTE 414,56999
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 414,56999

PHM3-4IAWP-29 u Creueta d'acer galvanitzat, de llargària 0,8 m i
acoblada amb platina o brida

Rend.: 1,000 109,79 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,166 /R x 29,85000 = 4,95510
A01-FEPD h Ajudant electricista 0,166 /R x 25,60000 = 4,24960

Subtotal: 9,20470 9,20470
Materials

BHM3-0FFN u Creueta d'acer galvanitzat, de llargària 0,8 m i per
acoblar amb platina o brida

1,000      x 100,45000 = 100,45000

Subtotal: 100,45000 100,45000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,13807

COST DIRECTE 109,79277
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 109,79277
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PHQE-C08T u Projector per a exterior amb leds amb una vida útil <=
50000 h, de forma rectangular, amb distribució de la
llum assimètrica extensiva, de 75 W de potència, flux
lluminós de 11400 lm, amb equip elèctric regulable,
aïllament classe I, cos d'alumini injectat, difusor de
vidre trempat i grau de protecció IP66, col·locat

Rend.: 1,000 300,35 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,483 /R x 29,85000 = 14,41755
A01-FEPD h Ajudant electricista 0,483 /R x 25,60000 = 12,36480

Subtotal: 26,78235 26,78235
Materials

BHQ6-2YAH u Projector per a exterior amb leds amb una vida útil <=
50000 h, de forma rectangular, amb distribució de la
llum assimètrica extensiva, de 75 W de potència, flux
lluminós de 11400 lm, amb equip elèctric regulable,
aïllament classe I, cos d'alumini injectat, difusor de
vidre trempat i grau de protecció IP66

1,000      x 273,17000 = 273,17000

Subtotal: 273,17000 273,17000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,40174

COST DIRECTE 300,35409
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 300,35409

TEIA03P-30 u Numeració de punts de llum, realització d'esquemes
unifilars dels quadres i legalitzacions de les
instal·lacions de baixa tensió on s'ha actuat. Inclou
certificats, bultlletins, projectes i visats necessaris per
tal de permetre legalitzar la part de les instal·lacions
modificades quan l'ajuntament passi la corresponent
inspecció periodica. En cas que d'acord a la
normativa vigent les actuacions realitzades
necessitessin ser legalitzades aquesta partida també
inclou la realització de tots els tràmits i les taxes
d'inspecció i control de l'entiat col·laboradora de
l'administració. No inclou la realizació de totes
aquelles correccions de les instal·lacions o de la
documentació derivades de parts d'instal·lacions que
no formen part de l'ambit d'actuació d'aquest projecte.

Rend.: 1,000 2,83 €

COST DIRECTE 2,83000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,8300
________________________________________________________________________________________________________________

TEIA04P-31 u CONTROL DE QUALITAT. PARTIDA
D'ABONAMENT INTEGRE PER A LA REALITZACIÓ
DEL CONTROL DE QUALITAT D'ACORD A LA
NORMATIVA VIGENT I A LES ESPECIFICACIONS
DE LA DIRECCIÓ FACULTATIVA.

INCLOU GESTIÓ DOCUMENTALS,
CERTIFICACIONS DE PRODUCTES I ESTUDIS
LUXOMETRICS DE L'ESTAT FINAL PER
COMPROVAR QUE S'HAN ACONSEGUIT ELS

Rend.: 1,000 4,72 €
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VALORS DESITJATS
COST DIRECTE 4,72000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,7200
________________________________________________________________________________________________________________
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Obra 01 Pressupost EPSQPV

Capítol 01 A402

1 P192-616I u Cala d'inspecció en paviment, amb enderroc de paviment, solera i
excavació de terres amb mitjans manuals i mecànics i càrrega manual
de runa sobre contenidor (P - 5)

30,08 1,000 30,08

2 P22D0-52YM m2 Esbrossada del terreny de menys de 0,6 m, amb mitjans mecànics i
càrrega mecànica sobre camió (P - 13)

1,05 5,000 5,25

3 P221E-AWDV m3 Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en
terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora i amb
les terres deixades a la vora (P - 10)

16,16 3,512 56,75

4 P2241-52SS m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària màxima 0,6 m, amb
compactació del 95% PM (P - 11)

5,06 5,640 28,54

5 P2255-DPIL m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb el 50% de
sorra i el 50% de terra de la pròpia excavació, en tongades de gruix de
fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM (P -
12)

31,17 3,000 93,51

6 P2R5-DT1A m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus,
amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un
recorregut de més de 10 i fins a 15 km (P - 14)

9,67 2,314 22,38

7 P2RA-EU7F m3 Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI
8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la
Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 15)

26,20 2,314 60,63

8 PG2N-EUGK m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i
corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada (P - 21)

3,13 14,000 43,82

9 PG3B-E7CU m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat
superficialment (P - 24)

4,69 14,000 65,66

10 PGD2-E3E3 u Placa de connexió a terra d'acer, quadrada (massissa), de superfície
0,2 m2, de 3 mm de gruix i soterrada (P - 25)

50,03 1,000 50,03

11 PHM2-DBEN u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 5.5 m
d'alçària, coronament sense platina, amb base platina i porta, segons
norma UNE-EN 40-5, col·locada sobre dau de formigó (P - 27)

235,46 1,000 235,46

12 FHN1TEA1 u Llum LED per a vial o pas de vianants d'alta eficiència amb potències
fins a 70W, amb cos d'alumini injectat, vidre trempat, cargoleria d'acer
inoxidable, pintura resistent a la corrosió, a la degradació ultraviolada i
l'abrasió, grau de protecció IP-66 i IK08, marcarge CE, compatibilitat
electromagnètica superada, dispositiu d'alimentació i control regulable
amb diferetns nivells amb diferents percentatges de regulació i
diferents programes goraris, autonomament amb fins a 5 cicles de
funcionament o a traves de la linia de potència des del quadre de
control, protecció contra sobretensions Imax 10kA, manteniment del
flux luminic L80B10 de 100.000 hores, IRC mes gran de 70, FHS mes
petit al 1%, temperatura de color 4000 K, aïllament elèctric de classe I
i II segons necessitats com per exemple si no existeix terra o la
normativa o obliga, amb accessori per fixar vertical o horitzonal a l'
extrem del suport i que permet regulació d'inclinació des de -15º fins a
15º.Eficiència mínima de la lluminària = 120 lm/W
10 anys de garantia.
A de disposar d'optiques amb distribució assimetrica de distribució
cap a l'esquerra o la dreta segons convingui, per a la correcta
il·luminació de passos de vianants, tant en el pla vertical com
l'horitzontal.
Potencia i distribució luminica a elegir en funció de les necessitats
luminiques del punt on instal·lar la lluminària.
Inclou subministra i instal·lació de la nova llumenera a qualsevol
alçada, totalment instal·lada i posada en marxa, adaptació del suport

241,16 1,000 241,16

EUR



Enllumenat passos de vianants

PRESSUPOST Pàg.: 2

existent si es necssàri, inclou material, mà d'obra i eines necessaries.
També queda inclòs a la partida la part proporcional de re-orientació,
modificació de potència i/o programació un cop instal·lada la llumenera
Previ a la compra de la llumenera es farà una acta replanteig en la
que es comprovà, in situ, per part de l'instal·lador i fabricant, les
condicions de càlcul per carrers i s'aportarà els resultats lumínics,
informes i arxius Dialux de cada un d'ells. (P - 2)

13 FHR1TEA u Subministrament i instal·lació de caixes de connexions i fussibles per
enllumenat públic en columna, bàcul o directament en façana. En el
cas de columnes inclou la reparació de la portella si aquesta està en
mal estat.
Inclou material, ma d'obra i màquinària (P - 3)

52,54 1,000 52,54

14 PG33-E6TS m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RV, unipolar, de secció 1 x 16 mm2, amb coberta del cable
de PVC, col·locat en tub (P - 22)

3,17 28,000 88,76

15 PG33-E6V6 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RV, tetrapolar, de secció 4 x 6 mm2, amb coberta del cable
de PVC, col·locat en tub (P - 23)

4,27 7,000 29,89

16 PGTEIA-01 u Connexió soterrada tipus T2 derivació. Unió acabada. Inclou material
mà d'obra i maquinària necessaris (P - 26)

52,29 1,000 52,29

17 TEIA03 u Numeració de punts de llum, realització d'esquemes unifilars dels
quadres i legalitzacions de les instal·lacions de baixa tensió on s'ha
actuat. Inclou certificats, bultlletins, projectes i visats necessaris per tal
de permetre legalitzar la part de les instal·lacions modificades quan
l'ajuntament passi la corresponent inspecció periodica. En cas que
d'acord a la normativa vigent les actuacions realitzades necessitessin
ser legalitzades aquesta partida també inclou la realització de tots els
tràmits i les taxes d'inspecció i control de l'entiat col·laboradora de
l'administració. No inclou la realizació de totes aquelles correccions de
les instal·lacions o de la documentació derivades de parts
d'instal·lacions que no formen part de l'ambit d'actuació d'aquest
projecte.  (P - 30)

2,83 1,000 2,83

18 111EM112 u SEGURETAT I SALUT:
PARTIDA D'ABONAMENT ÍNTEGRE PER A ELEMENTS PER A
L'ACOMPLIMENT DE LA NORMATIVA DE SEGURETAT I SALUT
VIGENT. REPERCUSIÓ D'AMORTITZACIÓ EN LA DESPESA DE
MATERIAL NECESSARI A QUALSEVOL OBRA:
1) COL·LECTIU: FARMACIOLA, XARXES, ETCÈTERA,
2) PERSONAL: CASCS, GUANTS, ULLERES, CINTURONS,
CALÇAT, ETCÈTERA
SEGONS INDICACIONS DE L´ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT
O, EN EL SEU DEFECTE, DE L´ESTUDI BÀSIC; I SEMPRE
SEGONS PLA DE SEGURETAT REALITZAT PEL CONSTRUCTOR.
3) ELEMENTS NECESSARIS PER A LA CORRECTE
SENYALITZACIÓ I BALLAT DE L'OBRA
(P - 1)

9,43 1,000 9,43

19 TEIA04 u CONTROL DE QUALITAT. PARTIDA D'ABONAMENT INTEGRE PER
A LA REALITZACIÓ DEL CONTROL DE QUALITAT D'ACORD A LA
NORMATIVA VIGENT I A LES ESPECIFICACIONS DE LA
DIRECCIÓ FACULTATIVA.

INCLOU GESTIÓ DOCUMENTALS, CERTIFICACIONS DE
PRODUCTES I ESTUDIS LUXOMETRICS DE L'ESTAT FINAL PER
COMPROVAR QUE S'HAN ACONSEGUIT ELS VALORS
DESITJATS (P - 31)

4,72 1,000 4,72

TOTAL Capítol 01.01 1.173,73

Obra 01 Pressupost EPSQPV

Capítol 02 B208-B310

EUR



Enllumenat passos de vianants

PRESSUPOST Pàg.: 3

1 P192-616I u Cala d'inspecció en paviment, amb enderroc de paviment, solera i
excavació de terres amb mitjans manuals i mecànics i càrrega manual
de runa sobre contenidor (P - 5)

30,08 1,000 30,08

2 P214W-FEMM m Tall en paviment de qualsevol tipus,panot, bituminos, formigó, etc, de
15 cm de fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb disc de
diamant, per a delimitar la zona a demolir (P - 7)

1,75 37,200 65,10

3 P2146-DJ3Q m2 Demolició de paviment sobre formigó, de fins a 20 cm de gruix i fins a
0,6 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió (P - 6)

12,48 7,440 92,85

4 P221E-AWDV m3 Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en
terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora i amb
les terres deixades a la vora (P - 10)

16,16 4,592 74,21

5 P2241-52SS m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària màxima 0,6 m, amb
compactació del 95% PM (P - 11)

5,06 7,440 37,65

6 P2255-DPIL m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb el 50% de
sorra i el 50% de terra de la pròpia excavació, en tongades de gruix de
fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM (P -
12)

31,17 4,080 127,17

7 P2R5-DT1A m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus,
amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un
recorregut de més de 10 i fins a 15 km (P - 14)

9,67 4,646 44,93

8 P2RA-EU7F m3 Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI
8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la
Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 15)

26,20 4,646 121,73

9 P931-3G6L m3 Base de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió amb estesa i
vibratge manual, amb acabat reglejat (P - 16)

83,22 1,116 92,87

10 P9E1-DMWY m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu
superior, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:0,5:4 i beurada
de ciment pòrtland (P - 17)

24,56 7,440 182,73

11 PG2N-EUGK m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i
corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada (P - 21)

3,13 19,000 59,47

12 PG3B-E7CU m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat
superficialment (P - 24)

4,69 19,000 89,11

13 PGD2-E3E3 u Placa de connexió a terra d'acer, quadrada (massissa), de superfície
0,2 m2, de 3 mm de gruix i soterrada (P - 25)

50,03 1,000 50,03

14 PHM2-DBEN u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 5.5 m
d'alçària, coronament sense platina, amb base platina i porta, segons
norma UNE-EN 40-5, col·locada sobre dau de formigó (P - 27)

235,46 1,000 235,46

15 FHN1TEA1 u Llum LED per a vial o pas de vianants d'alta eficiència amb potències
fins a 70W, amb cos d'alumini injectat, vidre trempat, cargoleria d'acer
inoxidable, pintura resistent a la corrosió, a la degradació ultraviolada i
l'abrasió, grau de protecció IP-66 i IK08, marcarge CE, compatibilitat
electromagnètica superada, dispositiu d'alimentació i control regulable
amb diferetns nivells amb diferents percentatges de regulació i
diferents programes goraris, autonomament amb fins a 5 cicles de
funcionament o a traves de la linia de potència des del quadre de
control, protecció contra sobretensions Imax 10kA, manteniment del
flux luminic L80B10 de 100.000 hores, IRC mes gran de 70, FHS mes
petit al 1%, temperatura de color 4000 K, aïllament elèctric de classe I
i II segons necessitats com per exemple si no existeix terra o la
normativa o obliga, amb accessori per fixar vertical o horitzonal a l'
extrem del suport i que permet regulació d'inclinació des de -15º fins a
15º.Eficiència mínima de la lluminària = 120 lm/W
10 anys de garantia.
A de disposar d'optiques amb distribució assimetrica de distribució

241,16 2,000 482,32

EUR



Enllumenat passos de vianants

PRESSUPOST Pàg.: 4

cap a l'esquerra o la dreta segons convingui, per a la correcta
il·luminació de passos de vianants, tant en el pla vertical com
l'horitzontal.
Potencia i distribució luminica a elegir en funció de les necessitats
luminiques del punt on instal·lar la lluminària.
Inclou subministra i instal·lació de la nova llumenera a qualsevol
alçada, totalment instal·lada i posada en marxa, adaptació del suport
existent si es necssàri, inclou material, mà d'obra i eines necessaries.
També queda inclòs a la partida la part proporcional de re-orientació,
modificació de potència i/o programació un cop instal·lada la llumenera
Previ a la compra de la llumenera es farà una acta replanteig en la
que es comprovà, in situ, per part de l'instal·lador i fabricant, les
condicions de càlcul per carrers i s'aportarà els resultats lumínics,
informes i arxius Dialux de cada un d'ells. (P - 2)

16 FHR1TEA u Subministrament i instal·lació de caixes de connexions i fussibles per
enllumenat públic en columna, bàcul o directament en façana. En el
cas de columnes inclou la reparació de la portella si aquesta està en
mal estat.
Inclou material, ma d'obra i màquinària (P - 3)

52,54 1,000 52,54

17 PG33-E6TS m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RV, unipolar, de secció 1 x 16 mm2, amb coberta del cable
de PVC, col·locat en tub (P - 22)

3,17 38,000 120,46

18 PG33-E6V6 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RV, tetrapolar, de secció 4 x 6 mm2, amb coberta del cable
de PVC, col·locat en tub (P - 23)

4,27 14,000 59,78

19 PGTEIA-01 u Connexió soterrada tipus T2 derivació. Unió acabada. Inclou material
mà d'obra i maquinària necessaris (P - 26)

52,29 1,000 52,29

20 K21H23B2 u Desmuntatge de llumenera exterior muntada a una alçària <= 10 m,
amb mitjans manuals i aplec per a posterior aprofitament (P - 4)

14,64 1,000 14,64

21 TEIA03 u Numeració de punts de llum, realització d'esquemes unifilars dels
quadres i legalitzacions de les instal·lacions de baixa tensió on s'ha
actuat. Inclou certificats, bultlletins, projectes i visats necessaris per tal
de permetre legalitzar la part de les instal·lacions modificades quan
l'ajuntament passi la corresponent inspecció periodica. En cas que
d'acord a la normativa vigent les actuacions realitzades necessitessin
ser legalitzades aquesta partida també inclou la realització de tots els
tràmits i les taxes d'inspecció i control de l'entiat col·laboradora de
l'administració. No inclou la realizació de totes aquelles correccions de
les instal·lacions o de la documentació derivades de parts
d'instal·lacions que no formen part de l'ambit d'actuació d'aquest
projecte.  (P - 30)

2,83 1,000 2,83

22 111EM112 u SEGURETAT I SALUT:
PARTIDA D'ABONAMENT ÍNTEGRE PER A ELEMENTS PER A
L'ACOMPLIMENT DE LA NORMATIVA DE SEGURETAT I SALUT
VIGENT. REPERCUSIÓ D'AMORTITZACIÓ EN LA DESPESA DE
MATERIAL NECESSARI A QUALSEVOL OBRA:
1) COL·LECTIU: FARMACIOLA, XARXES, ETCÈTERA,
2) PERSONAL: CASCS, GUANTS, ULLERES, CINTURONS,
CALÇAT, ETCÈTERA
SEGONS INDICACIONS DE L´ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT
O, EN EL SEU DEFECTE, DE L´ESTUDI BÀSIC; I SEMPRE
SEGONS PLA DE SEGURETAT REALITZAT PEL CONSTRUCTOR.
3) ELEMENTS NECESSARIS PER A LA CORRECTE
SENYALITZACIÓ I BALLAT DE L'OBRA
(P - 1)

9,43 1,000 9,43

23 TEIA04 u CONTROL DE QUALITAT. PARTIDA D'ABONAMENT INTEGRE PER
A LA REALITZACIÓ DEL CONTROL DE QUALITAT D'ACORD A LA
NORMATIVA VIGENT I A LES ESPECIFICACIONS DE LA
DIRECCIÓ FACULTATIVA.

INCLOU GESTIÓ DOCUMENTALS, CERTIFICACIONS DE
PRODUCTES I ESTUDIS LUXOMETRICS DE L'ESTAT FINAL PER
COMPROVAR QUE S'HAN ACONSEGUIT ELS VALORS
DESITJATS (P - 31)

4,72 1,000 4,72

EUR



Enllumenat passos de vianants

PRESSUPOST Pàg.: 5

TOTAL Capítol 01.02 2.102,40

Obra 01 Pressupost EPSQPV

Capítol 03 B304

1 P192-616I u Cala d'inspecció en paviment, amb enderroc de paviment, solera i
excavació de terres amb mitjans manuals i mecànics i càrrega manual
de runa sobre contenidor (P - 5)

30,08 1,000 30,08

2 P22D0-52YM m2 Esbrossada del terreny de menys de 0,6 m, amb mitjans mecànics i
càrrega mecànica sobre camió (P - 13)

1,05 3,200 3,36

3 P214W-FEMM m Tall en paviment de qualsevol tipus,panot, bituminos, formigó, etc, de
15 cm de fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb disc de
diamant, per a delimitar la zona a demolir (P - 7)

1,75 28,000 49,00

4 P2146-DJ3Q m2 Demolició de paviment sobre formigó, de fins a 20 cm de gruix i fins a
0,6 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió (P - 6)

12,48 5,600 69,89

5 P221E-AWDV m3 Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en
terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora i amb
les terres deixades a la vora (P - 10)

16,16 6,304 101,87

6 P2241-52SS m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària màxima 0,6 m, amb
compactació del 95% PM (P - 11)

5,06 10,080 51,00

7 P2255-DPIL m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb el 50% de
sorra i el 50% de terra de la pròpia excavació, en tongades de gruix de
fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM (P -
12)

31,17 5,280 164,58

8 P2R5-DT1A m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus,
amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un
recorregut de més de 10 i fins a 15 km (P - 14)

9,67 6,077 58,76

9 P2RA-EU7F m3 Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI
8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la
Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 15)

26,20 6,077 159,22

10 P931-3G6L m3 Base de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió amb estesa i
vibratge manual, amb acabat reglejat (P - 16)

83,22 1,120 93,21

11 P9E1-DMWY m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu
superior, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:0,5:4 i beurada
de ciment pòrtland (P - 17)

24,56 2,200 54,03

12 P9HA-607O m2 Reposició de paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus
AC 22 surf PMB 45/80-65(BM-3c) D, amb betum modificat, de
granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, de 10 cm
de gruix, estesa i compactada manualment (P - 19)

30,99 3,400 105,37

13 P9G8-F6O5 m2 Paviment de formigó amb fibres HAF-30/A-3-3/F/20-60/IIa+F, de 20
cm de gruix, de consistència fluïda i un contingut en fibres d'acer entre
30 i 35 kg/m3, grandària màxima del granulat 20 mm, escampat des de
camió, estesa i vibratge manual, remolinat mecànic afegint 4 kg/m2 de
pols de quars color (P - 18)

39,16 2,200 86,15

14 PG2N-EUGK m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i
corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada (P - 21)

3,13 27,000 84,51

15 PG3B-E7CU m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat
superficialment (P - 24)

4,69 27,000 126,63

16 PGD2-E3E3 u Placa de connexió a terra d'acer, quadrada (massissa), de superfície
0,2 m2, de 3 mm de gruix i soterrada (P - 25)

50,03 2,000 100,06

17 PHM2-DBEN u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 5.5 m
d'alçària, coronament sense platina, amb base platina i porta, segons
norma UNE-EN 40-5, col·locada sobre dau de formigó (P - 27)

235,46 2,000 470,92

EUR



Enllumenat passos de vianants

PRESSUPOST Pàg.: 6

18 FHN1TEA1 u Llum LED per a vial o pas de vianants d'alta eficiència amb potències
fins a 70W, amb cos d'alumini injectat, vidre trempat, cargoleria d'acer
inoxidable, pintura resistent a la corrosió, a la degradació ultraviolada i
l'abrasió, grau de protecció IP-66 i IK08, marcarge CE, compatibilitat
electromagnètica superada, dispositiu d'alimentació i control regulable
amb diferetns nivells amb diferents percentatges de regulació i
diferents programes goraris, autonomament amb fins a 5 cicles de
funcionament o a traves de la linia de potència des del quadre de
control, protecció contra sobretensions Imax 10kA, manteniment del
flux luminic L80B10 de 100.000 hores, IRC mes gran de 70, FHS mes
petit al 1%, temperatura de color 4000 K, aïllament elèctric de classe I
i II segons necessitats com per exemple si no existeix terra o la
normativa o obliga, amb accessori per fixar vertical o horitzonal a l'
extrem del suport i que permet regulació d'inclinació des de -15º fins a
15º.Eficiència mínima de la lluminària = 120 lm/W
10 anys de garantia.
A de disposar d'optiques amb distribució assimetrica de distribució
cap a l'esquerra o la dreta segons convingui, per a la correcta
il·luminació de passos de vianants, tant en el pla vertical com
l'horitzontal.
Potencia i distribució luminica a elegir en funció de les necessitats
luminiques del punt on instal·lar la lluminària.
Inclou subministra i instal·lació de la nova llumenera a qualsevol
alçada, totalment instal·lada i posada en marxa, adaptació del suport
existent si es necssàri, inclou material, mà d'obra i eines necessaries.
També queda inclòs a la partida la part proporcional de re-orientació,
modificació de potència i/o programació un cop instal·lada la llumenera
Previ a la compra de la llumenera es farà una acta replanteig en la
que es comprovà, in situ, per part de l'instal·lador i fabricant, les
condicions de càlcul per carrers i s'aportarà els resultats lumínics,
informes i arxius Dialux de cada un d'ells. (P - 2)

241,16 2,000 482,32

19 FHR1TEA u Subministrament i instal·lació de caixes de connexions i fussibles per
enllumenat públic en columna, bàcul o directament en façana. En el
cas de columnes inclou la reparació de la portella si aquesta està en
mal estat.
Inclou material, ma d'obra i màquinària (P - 3)

52,54 2,000 105,08

20 PG33-E6TS m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RV, unipolar, de secció 1 x 16 mm2, amb coberta del cable
de PVC, col·locat en tub (P - 22)

3,17 54,000 171,18

21 PG33-E6V6 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RV, tetrapolar, de secció 4 x 6 mm2, amb coberta del cable
de PVC, col·locat en tub (P - 23)

4,27 14,000 59,78

22 PGTEIA-01 u Connexió soterrada tipus T2 derivació. Unió acabada. Inclou material
mà d'obra i maquinària necessaris (P - 26)

52,29 1,000 52,29

23 TEIA03 u Numeració de punts de llum, realització d'esquemes unifilars dels
quadres i legalitzacions de les instal·lacions de baixa tensió on s'ha
actuat. Inclou certificats, bultlletins, projectes i visats necessaris per tal
de permetre legalitzar la part de les instal·lacions modificades quan
l'ajuntament passi la corresponent inspecció periodica. En cas que
d'acord a la normativa vigent les actuacions realitzades necessitessin
ser legalitzades aquesta partida també inclou la realització de tots els
tràmits i les taxes d'inspecció i control de l'entiat col·laboradora de
l'administració. No inclou la realizació de totes aquelles correccions de
les instal·lacions o de la documentació derivades de parts
d'instal·lacions que no formen part de l'ambit d'actuació d'aquest
projecte.  (P - 30)

2,83 2,000 5,66

24 111EM112 u SEGURETAT I SALUT:
PARTIDA D'ABONAMENT ÍNTEGRE PER A ELEMENTS PER A
L'ACOMPLIMENT DE LA NORMATIVA DE SEGURETAT I SALUT
VIGENT. REPERCUSIÓ D'AMORTITZACIÓ EN LA DESPESA DE
MATERIAL NECESSARI A QUALSEVOL OBRA:
1) COL·LECTIU: FARMACIOLA, XARXES, ETCÈTERA,
2) PERSONAL: CASCS, GUANTS, ULLERES, CINTURONS,
CALÇAT, ETCÈTERA
SEGONS INDICACIONS DE L´ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT
O, EN EL SEU DEFECTE, DE L´ESTUDI BÀSIC; I SEMPRE

9,43 2,000 18,86

EUR



Enllumenat passos de vianants

PRESSUPOST Pàg.: 7

SEGONS PLA DE SEGURETAT REALITZAT PEL CONSTRUCTOR.
3) ELEMENTS NECESSARIS PER A LA CORRECTE
SENYALITZACIÓ I BALLAT DE L'OBRA
(P - 1)

25 TEIA04 u CONTROL DE QUALITAT. PARTIDA D'ABONAMENT INTEGRE PER
A LA REALITZACIÓ DEL CONTROL DE QUALITAT D'ACORD A LA
NORMATIVA VIGENT I A LES ESPECIFICACIONS DE LA
DIRECCIÓ FACULTATIVA.

INCLOU GESTIÓ DOCUMENTALS, CERTIFICACIONS DE
PRODUCTES I ESTUDIS LUXOMETRICS DE L'ESTAT FINAL PER
COMPROVAR QUE S'HAN ACONSEGUIT ELS VALORS
DESITJATS (P - 31)

4,72 2,000 9,44

TOTAL Capítol 01.03 2.713,25

Obra 01 Pressupost EPSQPV

Capítol 04 C315

1 P192-616I u Cala d'inspecció en paviment, amb enderroc de paviment, solera i
excavació de terres amb mitjans manuals i mecànics i càrrega manual
de runa sobre contenidor (P - 5)

30,08 1,000 30,08

2 P214W-FEMM m Tall en paviment de qualsevol tipus,panot, bituminos, formigó, etc, de
15 cm de fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb disc de
diamant, per a delimitar la zona a demolir (P - 7)

1,75 40,200 70,35

3 P2146-DJ3Q m2 Demolició de paviment sobre formigó, de fins a 20 cm de gruix i fins a
0,6 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió (P - 6)

12,48 8,040 100,34

4 P221E-AWDV m3 Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en
terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora i amb
les terres deixades a la vora (P - 10)

16,16 4,952 80,02

5 P2241-52SS m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària màxima 0,6 m, amb
compactació del 95% PM (P - 11)

5,06 8,040 40,68

6 P2255-DPIL m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb el 50% de
sorra i el 50% de terra de la pròpia excavació, en tongades de gruix de
fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM (P -
12)

31,17 4,440 138,39

7 P2R5-DT1A m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus,
amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un
recorregut de més de 10 i fins a 15 km (P - 14)

9,67 4,991 48,26

8 P2RA-EU7F m3 Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI
8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la
Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 15)

26,20 4,991 130,76

9 P931-3G6L m3 Base de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió amb estesa i
vibratge manual, amb acabat reglejat (P - 16)

83,22 1,608 133,82

10 P9E1-DMWY m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu
superior, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:0,5:4 i beurada
de ciment pòrtland (P - 17)

24,56 8,040 197,46

11 PG2N-EUGK m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i
corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada (P - 21)

3,13 20,000 62,60

12 PG3B-E7CU m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat
superficialment (P - 24)

4,69 20,000 93,80

13 PGD2-E3E3 u Placa de connexió a terra d'acer, quadrada (massissa), de superfície
0,2 m2, de 3 mm de gruix i soterrada (P - 25)

50,03 1,000 50,03

EUR



Enllumenat passos de vianants

PRESSUPOST Pàg.: 8

14 PHM2-DBEN u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 5.5 m
d'alçària, coronament sense platina, amb base platina i porta, segons
norma UNE-EN 40-5, col·locada sobre dau de formigó (P - 27)

235,46 1,000 235,46

15 FHN1TEA1 u Llum LED per a vial o pas de vianants d'alta eficiència amb potències
fins a 70W, amb cos d'alumini injectat, vidre trempat, cargoleria d'acer
inoxidable, pintura resistent a la corrosió, a la degradació ultraviolada i
l'abrasió, grau de protecció IP-66 i IK08, marcarge CE, compatibilitat
electromagnètica superada, dispositiu d'alimentació i control regulable
amb diferetns nivells amb diferents percentatges de regulació i
diferents programes goraris, autonomament amb fins a 5 cicles de
funcionament o a traves de la linia de potència des del quadre de
control, protecció contra sobretensions Imax 10kA, manteniment del
flux luminic L80B10 de 100.000 hores, IRC mes gran de 70, FHS mes
petit al 1%, temperatura de color 4000 K, aïllament elèctric de classe I
i II segons necessitats com per exemple si no existeix terra o la
normativa o obliga, amb accessori per fixar vertical o horitzonal a l'
extrem del suport i que permet regulació d'inclinació des de -15º fins a
15º.Eficiència mínima de la lluminària = 120 lm/W
10 anys de garantia.
A de disposar d'optiques amb distribució assimetrica de distribució
cap a l'esquerra o la dreta segons convingui, per a la correcta
il·luminació de passos de vianants, tant en el pla vertical com
l'horitzontal.
Potencia i distribució luminica a elegir en funció de les necessitats
luminiques del punt on instal·lar la lluminària.
Inclou subministra i instal·lació de la nova llumenera a qualsevol
alçada, totalment instal·lada i posada en marxa, adaptació del suport
existent si es necssàri, inclou material, mà d'obra i eines necessaries.
També queda inclòs a la partida la part proporcional de re-orientació,
modificació de potència i/o programació un cop instal·lada la llumenera
Previ a la compra de la llumenera es farà una acta replanteig en la
que es comprovà, in situ, per part de l'instal·lador i fabricant, les
condicions de càlcul per carrers i s'aportarà els resultats lumínics,
informes i arxius Dialux de cada un d'ells. (P - 2)

241,16 1,000 241,16

16 FHR1TEA u Subministrament i instal·lació de caixes de connexions i fussibles per
enllumenat públic en columna, bàcul o directament en façana. En el
cas de columnes inclou la reparació de la portella si aquesta està en
mal estat.
Inclou material, ma d'obra i màquinària (P - 3)

52,54 1,000 52,54

17 PG33-E6TS m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RV, unipolar, de secció 1 x 16 mm2, amb coberta del cable
de PVC, col·locat en tub (P - 22)

3,17 40,000 126,80

18 PG33-E6V6 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RV, tetrapolar, de secció 4 x 6 mm2, amb coberta del cable
de PVC, col·locat en tub (P - 23)

4,27 7,000 29,89

19 PGTEIA-01 u Connexió soterrada tipus T2 derivació. Unió acabada. Inclou material
mà d'obra i maquinària necessaris (P - 26)

52,29 1,000 52,29

20 TEIA03 u Numeració de punts de llum, realització d'esquemes unifilars dels
quadres i legalitzacions de les instal·lacions de baixa tensió on s'ha
actuat. Inclou certificats, bultlletins, projectes i visats necessaris per tal
de permetre legalitzar la part de les instal·lacions modificades quan
l'ajuntament passi la corresponent inspecció periodica. En cas que
d'acord a la normativa vigent les actuacions realitzades necessitessin
ser legalitzades aquesta partida també inclou la realització de tots els
tràmits i les taxes d'inspecció i control de l'entiat col·laboradora de
l'administració. No inclou la realizació de totes aquelles correccions de
les instal·lacions o de la documentació derivades de parts
d'instal·lacions que no formen part de l'ambit d'actuació d'aquest
projecte.  (P - 30)

2,83 1,000 2,83

21 111EM112 u SEGURETAT I SALUT:
PARTIDA D'ABONAMENT ÍNTEGRE PER A ELEMENTS PER A
L'ACOMPLIMENT DE LA NORMATIVA DE SEGURETAT I SALUT
VIGENT. REPERCUSIÓ D'AMORTITZACIÓ EN LA DESPESA DE
MATERIAL NECESSARI A QUALSEVOL OBRA:
1) COL·LECTIU: FARMACIOLA, XARXES, ETCÈTERA,
2) PERSONAL: CASCS, GUANTS, ULLERES, CINTURONS,

9,43 1,000 9,43

EUR



Enllumenat passos de vianants

PRESSUPOST Pàg.: 9

CALÇAT, ETCÈTERA
SEGONS INDICACIONS DE L´ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT
O, EN EL SEU DEFECTE, DE L´ESTUDI BÀSIC; I SEMPRE
SEGONS PLA DE SEGURETAT REALITZAT PEL CONSTRUCTOR.
3) ELEMENTS NECESSARIS PER A LA CORRECTE
SENYALITZACIÓ I BALLAT DE L'OBRA
(P - 1)

22 TEIA04 u CONTROL DE QUALITAT. PARTIDA D'ABONAMENT INTEGRE PER
A LA REALITZACIÓ DEL CONTROL DE QUALITAT D'ACORD A LA
NORMATIVA VIGENT I A LES ESPECIFICACIONS DE LA
DIRECCIÓ FACULTATIVA.

INCLOU GESTIÓ DOCUMENTALS, CERTIFICACIONS DE
PRODUCTES I ESTUDIS LUXOMETRICS DE L'ESTAT FINAL PER
COMPROVAR QUE S'HAN ACONSEGUIT ELS VALORS
DESITJATS (P - 31)

4,72 1,000 4,72

TOTAL Capítol 01.04 1.931,71

Obra 01 Pressupost EPSQPV

Capítol 05 E201

1 P192-616I u Cala d'inspecció en paviment, amb enderroc de paviment, solera i
excavació de terres amb mitjans manuals i mecànics i càrrega manual
de runa sobre contenidor (P - 5)

30,08 1,000 30,08

2 P214W-FEMM m Tall en paviment de qualsevol tipus,panot, bituminos, formigó, etc, de
15 cm de fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb disc de
diamant, per a delimitar la zona a demolir (P - 7)

1,75 47,200 82,60

3 P2146-DJ3Q m2 Demolició de paviment sobre formigó, de fins a 20 cm de gruix i fins a
0,6 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió (P - 6)

12,48 9,440 117,81

4 P221E-AWDV m3 Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en
terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora i amb
les terres deixades a la vora (P - 10)

16,16 5,792 93,60

5 P2241-52SS m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària màxima 0,6 m, amb
compactació del 95% PM (P - 11)

5,06 9,440 47,77

6 P2255-DPIL m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb el 50% de
sorra i el 50% de terra de la pròpia excavació, en tongades de gruix de
fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM (P -
12)

31,17 5,280 164,58

7 P2R5-DT1A m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus,
amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un
recorregut de més de 10 i fins a 15 km (P - 14)

9,67 5,796 56,05

8 P2RA-EU7F m3 Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI
8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la
Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 15)

26,20 5,796 151,86

9 P931-3G6L m3 Base de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió amb estesa i
vibratge manual, amb acabat reglejat (P - 16)

83,22 1,888 157,12

10 P9E1-DMWY m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu
superior, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:0,5:4 i beurada
de ciment pòrtland (P - 17)

24,56 9,440 231,85

11 PG2N-EUGK m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i
corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada (P - 21)

3,13 24,000 75,12

12 PG3B-E7CU m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat
superficialment (P - 24)

4,69 24,000 112,56

EUR



Enllumenat passos de vianants

PRESSUPOST Pàg.: 10

13 PGD2-E3E3 u Placa de connexió a terra d'acer, quadrada (massissa), de superfície
0,2 m2, de 3 mm de gruix i soterrada (P - 25)

50,03 1,000 50,03

14 PHM2-DBEN u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 5.5 m
d'alçària, coronament sense platina, amb base platina i porta, segons
norma UNE-EN 40-5, col·locada sobre dau de formigó (P - 27)

235,46 1,000 235,46

15 FHN1TEA1 u Llum LED per a vial o pas de vianants d'alta eficiència amb potències
fins a 70W, amb cos d'alumini injectat, vidre trempat, cargoleria d'acer
inoxidable, pintura resistent a la corrosió, a la degradació ultraviolada i
l'abrasió, grau de protecció IP-66 i IK08, marcarge CE, compatibilitat
electromagnètica superada, dispositiu d'alimentació i control regulable
amb diferetns nivells amb diferents percentatges de regulació i
diferents programes goraris, autonomament amb fins a 5 cicles de
funcionament o a traves de la linia de potència des del quadre de
control, protecció contra sobretensions Imax 10kA, manteniment del
flux luminic L80B10 de 100.000 hores, IRC mes gran de 70, FHS mes
petit al 1%, temperatura de color 4000 K, aïllament elèctric de classe I
i II segons necessitats com per exemple si no existeix terra o la
normativa o obliga, amb accessori per fixar vertical o horitzonal a l'
extrem del suport i que permet regulació d'inclinació des de -15º fins a
15º.Eficiència mínima de la lluminària = 120 lm/W
10 anys de garantia.
A de disposar d'optiques amb distribució assimetrica de distribució
cap a l'esquerra o la dreta segons convingui, per a la correcta
il·luminació de passos de vianants, tant en el pla vertical com
l'horitzontal.
Potencia i distribució luminica a elegir en funció de les necessitats
luminiques del punt on instal·lar la lluminària.
Inclou subministra i instal·lació de la nova llumenera a qualsevol
alçada, totalment instal·lada i posada en marxa, adaptació del suport
existent si es necssàri, inclou material, mà d'obra i eines necessaries.
També queda inclòs a la partida la part proporcional de re-orientació,
modificació de potència i/o programació un cop instal·lada la llumenera
Previ a la compra de la llumenera es farà una acta replanteig en la
que es comprovà, in situ, per part de l'instal·lador i fabricant, les
condicions de càlcul per carrers i s'aportarà els resultats lumínics,
informes i arxius Dialux de cada un d'ells. (P - 2)

241,16 1,000 241,16

16 FHR1TEA u Subministrament i instal·lació de caixes de connexions i fussibles per
enllumenat públic en columna, bàcul o directament en façana. En el
cas de columnes inclou la reparació de la portella si aquesta està en
mal estat.
Inclou material, ma d'obra i màquinària (P - 3)

52,54 1,000 52,54

17 PG33-E6TS m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RV, unipolar, de secció 1 x 16 mm2, amb coberta del cable
de PVC, col·locat en tub (P - 22)

3,17 48,000 152,16

18 PG33-E6V6 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RV, tetrapolar, de secció 4 x 6 mm2, amb coberta del cable
de PVC, col·locat en tub (P - 23)

4,27 7,000 29,89

19 PGTEIA-01 u Connexió soterrada tipus T2 derivació. Unió acabada. Inclou material
mà d'obra i maquinària necessaris (P - 26)

52,29 1,000 52,29

20 TEIA03 u Numeració de punts de llum, realització d'esquemes unifilars dels
quadres i legalitzacions de les instal·lacions de baixa tensió on s'ha
actuat. Inclou certificats, bultlletins, projectes i visats necessaris per tal
de permetre legalitzar la part de les instal·lacions modificades quan
l'ajuntament passi la corresponent inspecció periodica. En cas que
d'acord a la normativa vigent les actuacions realitzades necessitessin
ser legalitzades aquesta partida també inclou la realització de tots els
tràmits i les taxes d'inspecció i control de l'entiat col·laboradora de
l'administració. No inclou la realizació de totes aquelles correccions de
les instal·lacions o de la documentació derivades de parts
d'instal·lacions que no formen part de l'ambit d'actuació d'aquest
projecte.  (P - 30)

2,83 1,000 2,83

21 111EM112 u SEGURETAT I SALUT:
PARTIDA D'ABONAMENT ÍNTEGRE PER A ELEMENTS PER A
L'ACOMPLIMENT DE LA NORMATIVA DE SEGURETAT I SALUT
VIGENT. REPERCUSIÓ D'AMORTITZACIÓ EN LA DESPESA DE

9,43 1,000 9,43

EUR



Enllumenat passos de vianants

PRESSUPOST Pàg.: 11

MATERIAL NECESSARI A QUALSEVOL OBRA:
1) COL·LECTIU: FARMACIOLA, XARXES, ETCÈTERA,
2) PERSONAL: CASCS, GUANTS, ULLERES, CINTURONS,
CALÇAT, ETCÈTERA
SEGONS INDICACIONS DE L´ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT
O, EN EL SEU DEFECTE, DE L´ESTUDI BÀSIC; I SEMPRE
SEGONS PLA DE SEGURETAT REALITZAT PEL CONSTRUCTOR.
3) ELEMENTS NECESSARIS PER A LA CORRECTE
SENYALITZACIÓ I BALLAT DE L'OBRA
(P - 1)

22 TEIA04 u CONTROL DE QUALITAT. PARTIDA D'ABONAMENT INTEGRE PER
A LA REALITZACIÓ DEL CONTROL DE QUALITAT D'ACORD A LA
NORMATIVA VIGENT I A LES ESPECIFICACIONS DE LA
DIRECCIÓ FACULTATIVA.

INCLOU GESTIÓ DOCUMENTALS, CERTIFICACIONS DE
PRODUCTES I ESTUDIS LUXOMETRICS DE L'ESTAT FINAL PER
COMPROVAR QUE S'HAN ACONSEGUIT ELS VALORS
DESITJATS (P - 31)

4,72 1,000 4,72

TOTAL Capítol 01.05 2.151,51

Obra 01 Pressupost EPSQPV

Capítol 06 E203

1 P192-616I u Cala d'inspecció en paviment, amb enderroc de paviment, solera i
excavació de terres amb mitjans manuals i mecànics i càrrega manual
de runa sobre contenidor (P - 5)

30,08 1,000 30,08

2 P214W-FEMM m Tall en paviment de qualsevol tipus,panot, bituminos, formigó, etc, de
15 cm de fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb disc de
diamant, per a delimitar la zona a demolir (P - 7)

1,75 42,200 73,85

3 P2146-DJ3Q m2 Demolició de paviment sobre formigó, de fins a 20 cm de gruix i fins a
0,6 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió (P - 6)

12,48 8,440 105,33

4 P221E-AWDV m3 Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en
terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora i amb
les terres deixades a la vora (P - 10)

16,16 5,192 83,90

5 P2241-52SS m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària màxima 0,6 m, amb
compactació del 95% PM (P - 11)

5,06 8,440 42,71

6 P2255-DPIL m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb el 50% de
sorra i el 50% de terra de la pròpia excavació, en tongades de gruix de
fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM (P -
12)

31,17 4,680 145,88

7 P2R5-DT1A m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus,
amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un
recorregut de més de 10 i fins a 15 km (P - 14)

9,67 5,221 50,49

8 P2RA-EU7F m3 Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI
8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la
Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 15)

26,20 5,221 136,79

9 P931-3G6L m3 Base de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió amb estesa i
vibratge manual, amb acabat reglejat (P - 16)

83,22 1,688 140,48

10 P9E1-DMWY m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu
superior, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:0,5:4 i beurada
de ciment pòrtland (P - 17)

24,56 8,440 207,29

11 PG2N-EUGK m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i
corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada (P - 21)

3,13 22,000 68,86

EUR
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12 PG3B-E7CU m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat
superficialment (P - 24)

4,69 22,000 103,18

13 PGD2-E3E3 u Placa de connexió a terra d'acer, quadrada (massissa), de superfície
0,2 m2, de 3 mm de gruix i soterrada (P - 25)

50,03 1,000 50,03

14 PHM2-DBEN u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 5.5 m
d'alçària, coronament sense platina, amb base platina i porta, segons
norma UNE-EN 40-5, col·locada sobre dau de formigó (P - 27)

235,46 1,000 235,46

15 FHN1TEA1 u Llum LED per a vial o pas de vianants d'alta eficiència amb potències
fins a 70W, amb cos d'alumini injectat, vidre trempat, cargoleria d'acer
inoxidable, pintura resistent a la corrosió, a la degradació ultraviolada i
l'abrasió, grau de protecció IP-66 i IK08, marcarge CE, compatibilitat
electromagnètica superada, dispositiu d'alimentació i control regulable
amb diferetns nivells amb diferents percentatges de regulació i
diferents programes goraris, autonomament amb fins a 5 cicles de
funcionament o a traves de la linia de potència des del quadre de
control, protecció contra sobretensions Imax 10kA, manteniment del
flux luminic L80B10 de 100.000 hores, IRC mes gran de 70, FHS mes
petit al 1%, temperatura de color 4000 K, aïllament elèctric de classe I
i II segons necessitats com per exemple si no existeix terra o la
normativa o obliga, amb accessori per fixar vertical o horitzonal a l'
extrem del suport i que permet regulació d'inclinació des de -15º fins a
15º.Eficiència mínima de la lluminària = 120 lm/W
10 anys de garantia.
A de disposar d'optiques amb distribució assimetrica de distribució
cap a l'esquerra o la dreta segons convingui, per a la correcta
il·luminació de passos de vianants, tant en el pla vertical com
l'horitzontal.
Potencia i distribució luminica a elegir en funció de les necessitats
luminiques del punt on instal·lar la lluminària.
Inclou subministra i instal·lació de la nova llumenera a qualsevol
alçada, totalment instal·lada i posada en marxa, adaptació del suport
existent si es necssàri, inclou material, mà d'obra i eines necessaries.
També queda inclòs a la partida la part proporcional de re-orientació,
modificació de potència i/o programació un cop instal·lada la llumenera
Previ a la compra de la llumenera es farà una acta replanteig en la
que es comprovà, in situ, per part de l'instal·lador i fabricant, les
condicions de càlcul per carrers i s'aportarà els resultats lumínics,
informes i arxius Dialux de cada un d'ells. (P - 2)

241,16 1,000 241,16

16 FHR1TEA u Subministrament i instal·lació de caixes de connexions i fussibles per
enllumenat públic en columna, bàcul o directament en façana. En el
cas de columnes inclou la reparació de la portella si aquesta està en
mal estat.
Inclou material, ma d'obra i màquinària (P - 3)

52,54 1,000 52,54

17 PG33-E6TS m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RV, unipolar, de secció 1 x 16 mm2, amb coberta del cable
de PVC, col·locat en tub (P - 22)

3,17 54,000 171,18

18 PG33-E6V6 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RV, tetrapolar, de secció 4 x 6 mm2, amb coberta del cable
de PVC, col·locat en tub (P - 23)

4,27 7,000 29,89

19 PGTEIA-01 u Connexió soterrada tipus T2 derivació. Unió acabada. Inclou material
mà d'obra i maquinària necessaris (P - 26)

52,29 1,000 52,29

20 TEIA03 u Numeració de punts de llum, realització d'esquemes unifilars dels
quadres i legalitzacions de les instal·lacions de baixa tensió on s'ha
actuat. Inclou certificats, bultlletins, projectes i visats necessaris per tal
de permetre legalitzar la part de les instal·lacions modificades quan
l'ajuntament passi la corresponent inspecció periodica. En cas que
d'acord a la normativa vigent les actuacions realitzades necessitessin
ser legalitzades aquesta partida també inclou la realització de tots els
tràmits i les taxes d'inspecció i control de l'entiat col·laboradora de
l'administració. No inclou la realizació de totes aquelles correccions de
les instal·lacions o de la documentació derivades de parts
d'instal·lacions que no formen part de l'ambit d'actuació d'aquest
projecte.  (P - 30)

2,83 1,000 2,83

21 111EM112 u SEGURETAT I SALUT:
PARTIDA D'ABONAMENT ÍNTEGRE PER A ELEMENTS PER A

9,43 1,000 9,43

EUR
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L'ACOMPLIMENT DE LA NORMATIVA DE SEGURETAT I SALUT
VIGENT. REPERCUSIÓ D'AMORTITZACIÓ EN LA DESPESA DE
MATERIAL NECESSARI A QUALSEVOL OBRA:
1) COL·LECTIU: FARMACIOLA, XARXES, ETCÈTERA,
2) PERSONAL: CASCS, GUANTS, ULLERES, CINTURONS,
CALÇAT, ETCÈTERA
SEGONS INDICACIONS DE L´ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT
O, EN EL SEU DEFECTE, DE L´ESTUDI BÀSIC; I SEMPRE
SEGONS PLA DE SEGURETAT REALITZAT PEL CONSTRUCTOR.
3) ELEMENTS NECESSARIS PER A LA CORRECTE
SENYALITZACIÓ I BALLAT DE L'OBRA
(P - 1)

22 TEIA04 u CONTROL DE QUALITAT. PARTIDA D'ABONAMENT INTEGRE PER
A LA REALITZACIÓ DEL CONTROL DE QUALITAT D'ACORD A LA
NORMATIVA VIGENT I A LES ESPECIFICACIONS DE LA
DIRECCIÓ FACULTATIVA.

INCLOU GESTIÓ DOCUMENTALS, CERTIFICACIONS DE
PRODUCTES I ESTUDIS LUXOMETRICS DE L'ESTAT FINAL PER
COMPROVAR QUE S'HAN ACONSEGUIT ELS VALORS
DESITJATS (P - 31)

4,72 1,000 4,72

TOTAL Capítol 01.06 2.038,37

Obra 01 Pressupost EPSQPV

Capítol 07 F403

1 P192-616I u Cala d'inspecció en paviment, amb enderroc de paviment, solera i
excavació de terres amb mitjans manuals i mecànics i càrrega manual
de runa sobre contenidor (P - 5)

30,08 1,000 30,08

2 P214W-FEMM m Tall en paviment de qualsevol tipus,panot, bituminos, formigó, etc, de
15 cm de fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb disc de
diamant, per a delimitar la zona a demolir (P - 7)

1,75 24,200 42,35

3 P2146-DJ3Q m2 Demolició de paviment sobre formigó, de fins a 20 cm de gruix i fins a
0,6 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió (P - 6)

12,48 4,840 60,40

4 P221E-AWDV m3 Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en
terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora i amb
les terres deixades a la vora (P - 10)

16,16 3,032 49,00

5 P2241-52SS m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària màxima 0,6 m, amb
compactació del 95% PM (P - 11)

5,06 4,840 24,49

6 P2255-DPIL m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb el 50% de
sorra i el 50% de terra de la pròpia excavació, en tongades de gruix de
fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM (P -
12)

31,17 2,520 78,55

7 P2R5-DT1A m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus,
amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un
recorregut de més de 10 i fins a 15 km (P - 14)

9,67 3,151 30,47

8 P2RA-EU7F m3 Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI
8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la
Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 15)

26,20 3,151 82,56

9 P931-3G6L m3 Base de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió amb estesa i
vibratge manual, amb acabat reglejat (P - 16)

83,22 0,968 80,56

10 P9E1-DMWY m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu
superior, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:0,5:4 i beurada
de ciment pòrtland (P - 17)

24,56 4,840 118,87

11 PG2N-EUGK m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i
corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre nominal, aïllant i no

3,13 12,000 37,56

EUR
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propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada (P - 21)

12 PG3B-E7CU m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat
superficialment (P - 24)

4,69 12,000 56,28

13 PGD2-E3E3 u Placa de connexió a terra d'acer, quadrada (massissa), de superfície
0,2 m2, de 3 mm de gruix i soterrada (P - 25)

50,03 1,000 50,03

14 PHM2-DBEN u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 5.5 m
d'alçària, coronament sense platina, amb base platina i porta, segons
norma UNE-EN 40-5, col·locada sobre dau de formigó (P - 27)

235,46 1,000 235,46

15 FHN1TEA1 u Llum LED per a vial o pas de vianants d'alta eficiència amb potències
fins a 70W, amb cos d'alumini injectat, vidre trempat, cargoleria d'acer
inoxidable, pintura resistent a la corrosió, a la degradació ultraviolada i
l'abrasió, grau de protecció IP-66 i IK08, marcarge CE, compatibilitat
electromagnètica superada, dispositiu d'alimentació i control regulable
amb diferetns nivells amb diferents percentatges de regulació i
diferents programes goraris, autonomament amb fins a 5 cicles de
funcionament o a traves de la linia de potència des del quadre de
control, protecció contra sobretensions Imax 10kA, manteniment del
flux luminic L80B10 de 100.000 hores, IRC mes gran de 70, FHS mes
petit al 1%, temperatura de color 4000 K, aïllament elèctric de classe I
i II segons necessitats com per exemple si no existeix terra o la
normativa o obliga, amb accessori per fixar vertical o horitzonal a l'
extrem del suport i que permet regulació d'inclinació des de -15º fins a
15º.Eficiència mínima de la lluminària = 120 lm/W
10 anys de garantia.
A de disposar d'optiques amb distribució assimetrica de distribució
cap a l'esquerra o la dreta segons convingui, per a la correcta
il·luminació de passos de vianants, tant en el pla vertical com
l'horitzontal.
Potencia i distribució luminica a elegir en funció de les necessitats
luminiques del punt on instal·lar la lluminària.
Inclou subministra i instal·lació de la nova llumenera a qualsevol
alçada, totalment instal·lada i posada en marxa, adaptació del suport
existent si es necssàri, inclou material, mà d'obra i eines necessaries.
També queda inclòs a la partida la part proporcional de re-orientació,
modificació de potència i/o programació un cop instal·lada la llumenera
Previ a la compra de la llumenera es farà una acta replanteig en la
que es comprovà, in situ, per part de l'instal·lador i fabricant, les
condicions de càlcul per carrers i s'aportarà els resultats lumínics,
informes i arxius Dialux de cada un d'ells. (P - 2)

241,16 1,000 241,16

16 FHR1TEA u Subministrament i instal·lació de caixes de connexions i fussibles per
enllumenat públic en columna, bàcul o directament en façana. En el
cas de columnes inclou la reparació de la portella si aquesta està en
mal estat.
Inclou material, ma d'obra i màquinària (P - 3)

52,54 1,000 52,54

17 PG33-E6TS m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RV, unipolar, de secció 1 x 16 mm2, amb coberta del cable
de PVC, col·locat en tub (P - 22)

3,17 24,000 76,08

18 PG33-E6V6 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RV, tetrapolar, de secció 4 x 6 mm2, amb coberta del cable
de PVC, col·locat en tub (P - 23)

4,27 7,000 29,89

19 PGTEIA-01 u Connexió soterrada tipus T2 derivació. Unió acabada. Inclou material
mà d'obra i maquinària necessaris (P - 26)

52,29 1,000 52,29

20 TEIA03 u Numeració de punts de llum, realització d'esquemes unifilars dels
quadres i legalitzacions de les instal·lacions de baixa tensió on s'ha
actuat. Inclou certificats, bultlletins, projectes i visats necessaris per tal
de permetre legalitzar la part de les instal·lacions modificades quan
l'ajuntament passi la corresponent inspecció periodica. En cas que
d'acord a la normativa vigent les actuacions realitzades necessitessin
ser legalitzades aquesta partida també inclou la realització de tots els
tràmits i les taxes d'inspecció i control de l'entiat col·laboradora de
l'administració. No inclou la realizació de totes aquelles correccions de
les instal·lacions o de la documentació derivades de parts
d'instal·lacions que no formen part de l'ambit d'actuació d'aquest
projecte.  (P - 30)

2,83 1,000 2,83

EUR
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21 111EM112 u SEGURETAT I SALUT:
PARTIDA D'ABONAMENT ÍNTEGRE PER A ELEMENTS PER A
L'ACOMPLIMENT DE LA NORMATIVA DE SEGURETAT I SALUT
VIGENT. REPERCUSIÓ D'AMORTITZACIÓ EN LA DESPESA DE
MATERIAL NECESSARI A QUALSEVOL OBRA:
1) COL·LECTIU: FARMACIOLA, XARXES, ETCÈTERA,
2) PERSONAL: CASCS, GUANTS, ULLERES, CINTURONS,
CALÇAT, ETCÈTERA
SEGONS INDICACIONS DE L´ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT
O, EN EL SEU DEFECTE, DE L´ESTUDI BÀSIC; I SEMPRE
SEGONS PLA DE SEGURETAT REALITZAT PEL CONSTRUCTOR.
3) ELEMENTS NECESSARIS PER A LA CORRECTE
SENYALITZACIÓ I BALLAT DE L'OBRA
(P - 1)

9,43 1,000 9,43

22 TEIA04 u CONTROL DE QUALITAT. PARTIDA D'ABONAMENT INTEGRE PER
A LA REALITZACIÓ DEL CONTROL DE QUALITAT D'ACORD A LA
NORMATIVA VIGENT I A LES ESPECIFICACIONS DE LA
DIRECCIÓ FACULTATIVA.

INCLOU GESTIÓ DOCUMENTALS, CERTIFICACIONS DE
PRODUCTES I ESTUDIS LUXOMETRICS DE L'ESTAT FINAL PER
COMPROVAR QUE S'HAN ACONSEGUIT ELS VALORS
DESITJATS (P - 31)

4,72 1,000 4,72

TOTAL Capítol 01.07 1.445,60

Obra 01 Pressupost EPSQPV

Capítol 08 I359

1 P192-616I u Cala d'inspecció en paviment, amb enderroc de paviment, solera i
excavació de terres amb mitjans manuals i mecànics i càrrega manual
de runa sobre contenidor (P - 5)

30,08 1,000 30,08

2 P214W-FEMM m Tall en paviment de qualsevol tipus,panot, bituminos, formigó, etc, de
15 cm de fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb disc de
diamant, per a delimitar la zona a demolir (P - 7)

1,75 31,000 54,25

3 P2146-DJ3Q m2 Demolició de paviment sobre formigó, de fins a 20 cm de gruix i fins a
0,6 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió (P - 6)

12,48 6,200 77,38

4 P221E-AWDV m3 Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en
terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora i amb
les terres deixades a la vora (P - 10)

16,16 4,232 68,39

5 P2241-52SS m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària màxima 0,6 m, amb
compactació del 95% PM (P - 11)

5,06 6,840 34,61

6 P2255-DPIL m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb el 50% de
sorra i el 50% de terra de la pròpia excavació, en tongades de gruix de
fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM (P -
12)

31,17 3,720 115,95

7 P2R5-DT1A m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus,
amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un
recorregut de més de 10 i fins a 15 km (P - 14)

9,67 3,565 34,47

8 P2RA-EU7F m3 Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI
8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la
Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 15)

26,20 3,565 93,40

9 P931-3G6L m3 Base de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió amb estesa i
vibratge manual, amb acabat reglejat (P - 16)

83,22 1,368 113,84

10 P9E1-DMWY m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu
superior, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:0,5:4 i beurada
de ciment pòrtland (P - 17)

24,56 6,840 167,99

EUR
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11 PG2N-EUGK m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i
corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada (P - 21)

3,13 18,000 56,34

12 PG3B-E7CU m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat
superficialment (P - 24)

4,69 18,000 84,42

13 PGD2-E3E3 u Placa de connexió a terra d'acer, quadrada (massissa), de superfície
0,2 m2, de 3 mm de gruix i soterrada (P - 25)

50,03 1,000 50,03

14 PHM2-DBF3 u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 6 m
d'alçària, coronament sense platina, amb base platina i porta, segons
norma UNE-EN 40-5, col·locada sobre dau de formigó (P - 28)

414,57 1,000 414,57

15 PHM3-4IAW u Creueta d'acer galvanitzat, de llargària 0,8 m i acoblada amb platina o
brida (P - 29)

109,79 1,000 109,79

16 FHN1TEA1 u Llum LED per a vial o pas de vianants d'alta eficiència amb potències
fins a 70W, amb cos d'alumini injectat, vidre trempat, cargoleria d'acer
inoxidable, pintura resistent a la corrosió, a la degradació ultraviolada i
l'abrasió, grau de protecció IP-66 i IK08, marcarge CE, compatibilitat
electromagnètica superada, dispositiu d'alimentació i control regulable
amb diferetns nivells amb diferents percentatges de regulació i
diferents programes goraris, autonomament amb fins a 5 cicles de
funcionament o a traves de la linia de potència des del quadre de
control, protecció contra sobretensions Imax 10kA, manteniment del
flux luminic L80B10 de 100.000 hores, IRC mes gran de 70, FHS mes
petit al 1%, temperatura de color 4000 K, aïllament elèctric de classe I
i II segons necessitats com per exemple si no existeix terra o la
normativa o obliga, amb accessori per fixar vertical o horitzonal a l'
extrem del suport i que permet regulació d'inclinació des de -15º fins a
15º.Eficiència mínima de la lluminària = 120 lm/W
10 anys de garantia.
A de disposar d'optiques amb distribució assimetrica de distribució
cap a l'esquerra o la dreta segons convingui, per a la correcta
il·luminació de passos de vianants, tant en el pla vertical com
l'horitzontal.
Potencia i distribució luminica a elegir en funció de les necessitats
luminiques del punt on instal·lar la lluminària.
Inclou subministra i instal·lació de la nova llumenera a qualsevol
alçada, totalment instal·lada i posada en marxa, adaptació del suport
existent si es necssàri, inclou material, mà d'obra i eines necessaries.
També queda inclòs a la partida la part proporcional de re-orientació,
modificació de potència i/o programació un cop instal·lada la llumenera
Previ a la compra de la llumenera es farà una acta replanteig en la
que es comprovà, in situ, per part de l'instal·lador i fabricant, les
condicions de càlcul per carrers i s'aportarà els resultats lumínics,
informes i arxius Dialux de cada un d'ells. (P - 2)

241,16 2,000 482,32

17 FHR1TEA u Subministrament i instal·lació de caixes de connexions i fussibles per
enllumenat públic en columna, bàcul o directament en façana. En el
cas de columnes inclou la reparació de la portella si aquesta està en
mal estat.
Inclou material, ma d'obra i màquinària (P - 3)

52,54 2,000 105,08

18 PG33-E6TS m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RV, unipolar, de secció 1 x 16 mm2, amb coberta del cable
de PVC, col·locat en tub (P - 22)

3,17 32,000 101,44

19 PG33-E6V6 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RV, tetrapolar, de secció 4 x 6 mm2, amb coberta del cable
de PVC, col·locat en tub (P - 23)

4,27 16,000 68,32

20 PGTEIA-01 u Connexió soterrada tipus T2 derivació. Unió acabada. Inclou material
mà d'obra i maquinària necessaris (P - 26)

52,29 1,000 52,29

21 TEIA03 u Numeració de punts de llum, realització d'esquemes unifilars dels
quadres i legalitzacions de les instal·lacions de baixa tensió on s'ha
actuat. Inclou certificats, bultlletins, projectes i visats necessaris per tal
de permetre legalitzar la part de les instal·lacions modificades quan
l'ajuntament passi la corresponent inspecció periodica. En cas que
d'acord a la normativa vigent les actuacions realitzades necessitessin
ser legalitzades aquesta partida també inclou la realització de tots els
tràmits i les taxes d'inspecció i control de l'entiat col·laboradora de

2,83 2,000 5,66

EUR
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l'administració. No inclou la realizació de totes aquelles correccions de
les instal·lacions o de la documentació derivades de parts
d'instal·lacions que no formen part de l'ambit d'actuació d'aquest
projecte.  (P - 30)

22 111EM112 u SEGURETAT I SALUT:
PARTIDA D'ABONAMENT ÍNTEGRE PER A ELEMENTS PER A
L'ACOMPLIMENT DE LA NORMATIVA DE SEGURETAT I SALUT
VIGENT. REPERCUSIÓ D'AMORTITZACIÓ EN LA DESPESA DE
MATERIAL NECESSARI A QUALSEVOL OBRA:
1) COL·LECTIU: FARMACIOLA, XARXES, ETCÈTERA,
2) PERSONAL: CASCS, GUANTS, ULLERES, CINTURONS,
CALÇAT, ETCÈTERA
SEGONS INDICACIONS DE L´ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT
O, EN EL SEU DEFECTE, DE L´ESTUDI BÀSIC; I SEMPRE
SEGONS PLA DE SEGURETAT REALITZAT PEL CONSTRUCTOR.
3) ELEMENTS NECESSARIS PER A LA CORRECTE
SENYALITZACIÓ I BALLAT DE L'OBRA
(P - 1)

9,43 2,000 18,86

23 TEIA04 u CONTROL DE QUALITAT. PARTIDA D'ABONAMENT INTEGRE PER
A LA REALITZACIÓ DEL CONTROL DE QUALITAT D'ACORD A LA
NORMATIVA VIGENT I A LES ESPECIFICACIONS DE LA
DIRECCIÓ FACULTATIVA.

INCLOU GESTIÓ DOCUMENTALS, CERTIFICACIONS DE
PRODUCTES I ESTUDIS LUXOMETRICS DE L'ESTAT FINAL PER
COMPROVAR QUE S'HAN ACONSEGUIT ELS VALORS
DESITJATS (P - 31)

4,72 2,000 9,44

TOTAL Capítol 01.08 2.348,92

Obra 01 Pressupost EPSQPV

Capítol 09 O103

1 P192-616I u Cala d'inspecció en paviment, amb enderroc de paviment, solera i
excavació de terres amb mitjans manuals i mecànics i càrrega manual
de runa sobre contenidor (P - 5)

30,08 1,000 30,08

2 P214W-FEMM m Tall en paviment de qualsevol tipus,panot, bituminos, formigó, etc, de
15 cm de fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb disc de
diamant, per a delimitar la zona a demolir (P - 7)

1,75 46,200 80,85

3 P2146-DJ3Q m2 Demolició de paviment sobre formigó, de fins a 20 cm de gruix i fins a
0,6 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió (P - 6)

12,48 9,240 115,32

4 P221E-AWDV m3 Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en
terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora i amb
les terres deixades a la vora (P - 10)

16,16 5,672 91,66

5 P2241-52SS m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària màxima 0,6 m, amb
compactació del 95% PM (P - 11)

5,06 9,240 46,75

6 P2255-DPIL m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb el 50% de
sorra i el 50% de terra de la pròpia excavació, en tongades de gruix de
fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM (P -
12)

31,17 5,160 160,84

7 P2R5-DT1A m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus,
amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un
recorregut de més de 10 i fins a 15 km (P - 14)

9,67 5,681 54,94

8 P2RA-EU7F m3 Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI
8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la
Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 15)

26,20 5,681 148,84

9 P931-3G6L m3 Base de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió amb estesa i
vibratge manual, amb acabat reglejat (P - 16)

83,22 1,848 153,79

EUR
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PRESSUPOST Pàg.: 18

10 P9E1-DMWY m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu
superior, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:0,5:4 i beurada
de ciment pòrtland (P - 17)

24,56 9,240 226,93

11 PG2N-EUGK m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i
corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada (P - 21)

3,13 23,000 71,99

12 PG3B-E7CU m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat
superficialment (P - 24)

4,69 23,000 107,87

13 PGD2-E3E3 u Placa de connexió a terra d'acer, quadrada (massissa), de superfície
0,2 m2, de 3 mm de gruix i soterrada (P - 25)

50,03 1,000 50,03

14 PHM2-DBEN u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 5.5 m
d'alçària, coronament sense platina, amb base platina i porta, segons
norma UNE-EN 40-5, col·locada sobre dau de formigó (P - 27)

235,46 1,000 235,46

15 FHN1TEA1 u Llum LED per a vial o pas de vianants d'alta eficiència amb potències
fins a 70W, amb cos d'alumini injectat, vidre trempat, cargoleria d'acer
inoxidable, pintura resistent a la corrosió, a la degradació ultraviolada i
l'abrasió, grau de protecció IP-66 i IK08, marcarge CE, compatibilitat
electromagnètica superada, dispositiu d'alimentació i control regulable
amb diferetns nivells amb diferents percentatges de regulació i
diferents programes goraris, autonomament amb fins a 5 cicles de
funcionament o a traves de la linia de potència des del quadre de
control, protecció contra sobretensions Imax 10kA, manteniment del
flux luminic L80B10 de 100.000 hores, IRC mes gran de 70, FHS mes
petit al 1%, temperatura de color 4000 K, aïllament elèctric de classe I
i II segons necessitats com per exemple si no existeix terra o la
normativa o obliga, amb accessori per fixar vertical o horitzonal a l'
extrem del suport i que permet regulació d'inclinació des de -15º fins a
15º.Eficiència mínima de la lluminària = 120 lm/W
10 anys de garantia.
A de disposar d'optiques amb distribució assimetrica de distribució
cap a l'esquerra o la dreta segons convingui, per a la correcta
il·luminació de passos de vianants, tant en el pla vertical com
l'horitzontal.
Potencia i distribució luminica a elegir en funció de les necessitats
luminiques del punt on instal·lar la lluminària.
Inclou subministra i instal·lació de la nova llumenera a qualsevol
alçada, totalment instal·lada i posada en marxa, adaptació del suport
existent si es necssàri, inclou material, mà d'obra i eines necessaries.
També queda inclòs a la partida la part proporcional de re-orientació,
modificació de potència i/o programació un cop instal·lada la llumenera
Previ a la compra de la llumenera es farà una acta replanteig en la
que es comprovà, in situ, per part de l'instal·lador i fabricant, les
condicions de càlcul per carrers i s'aportarà els resultats lumínics,
informes i arxius Dialux de cada un d'ells. (P - 2)

241,16 1,000 241,16

16 FHR1TEA u Subministrament i instal·lació de caixes de connexions i fussibles per
enllumenat públic en columna, bàcul o directament en façana. En el
cas de columnes inclou la reparació de la portella si aquesta està en
mal estat.
Inclou material, ma d'obra i màquinària (P - 3)

52,54 1,000 52,54

17 PG33-E6TS m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RV, unipolar, de secció 1 x 16 mm2, amb coberta del cable
de PVC, col·locat en tub (P - 22)

3,17 46,000 145,82

18 PG33-E6V6 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RV, tetrapolar, de secció 4 x 6 mm2, amb coberta del cable
de PVC, col·locat en tub (P - 23)

4,27 7,000 29,89

19 PGTEIA-01 u Connexió soterrada tipus T2 derivació. Unió acabada. Inclou material
mà d'obra i maquinària necessaris (P - 26)

52,29 1,000 52,29

20 TEIA03 u Numeració de punts de llum, realització d'esquemes unifilars dels
quadres i legalitzacions de les instal·lacions de baixa tensió on s'ha
actuat. Inclou certificats, bultlletins, projectes i visats necessaris per tal
de permetre legalitzar la part de les instal·lacions modificades quan
l'ajuntament passi la corresponent inspecció periodica. En cas que
d'acord a la normativa vigent les actuacions realitzades necessitessin
ser legalitzades aquesta partida també inclou la realització de tots els

2,83 1,000 2,83

EUR
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tràmits i les taxes d'inspecció i control de l'entiat col·laboradora de
l'administració. No inclou la realizació de totes aquelles correccions de
les instal·lacions o de la documentació derivades de parts
d'instal·lacions que no formen part de l'ambit d'actuació d'aquest
projecte.  (P - 30)

21 111EM112 u SEGURETAT I SALUT:
PARTIDA D'ABONAMENT ÍNTEGRE PER A ELEMENTS PER A
L'ACOMPLIMENT DE LA NORMATIVA DE SEGURETAT I SALUT
VIGENT. REPERCUSIÓ D'AMORTITZACIÓ EN LA DESPESA DE
MATERIAL NECESSARI A QUALSEVOL OBRA:
1) COL·LECTIU: FARMACIOLA, XARXES, ETCÈTERA,
2) PERSONAL: CASCS, GUANTS, ULLERES, CINTURONS,
CALÇAT, ETCÈTERA
SEGONS INDICACIONS DE L´ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT
O, EN EL SEU DEFECTE, DE L´ESTUDI BÀSIC; I SEMPRE
SEGONS PLA DE SEGURETAT REALITZAT PEL CONSTRUCTOR.
3) ELEMENTS NECESSARIS PER A LA CORRECTE
SENYALITZACIÓ I BALLAT DE L'OBRA
(P - 1)

9,43 1,000 9,43

22 TEIA04 u CONTROL DE QUALITAT. PARTIDA D'ABONAMENT INTEGRE PER
A LA REALITZACIÓ DEL CONTROL DE QUALITAT D'ACORD A LA
NORMATIVA VIGENT I A LES ESPECIFICACIONS DE LA
DIRECCIÓ FACULTATIVA.

INCLOU GESTIÓ DOCUMENTALS, CERTIFICACIONS DE
PRODUCTES I ESTUDIS LUXOMETRICS DE L'ESTAT FINAL PER
COMPROVAR QUE S'HAN ACONSEGUIT ELS VALORS
DESITJATS (P - 31)

4,72 1,000 4,72

TOTAL Capítol 01.09 2.114,03

Obra 01 Pressupost EPSQPV

Capítol 10 AW501

1 P192-616I u Cala d'inspecció en paviment, amb enderroc de paviment, solera i
excavació de terres amb mitjans manuals i mecànics i càrrega manual
de runa sobre contenidor (P - 5)

30,08 1,000 30,08

2 P214W-FEMM m Tall en paviment de qualsevol tipus,panot, bituminos, formigó, etc, de
15 cm de fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb disc de
diamant, per a delimitar la zona a demolir (P - 7)

1,75 29,200 51,10

3 P2146-DJ3Q m2 Demolició de paviment sobre formigó, de fins a 20 cm de gruix i fins a
0,6 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió (P - 6)

12,48 5,840 72,88

4 P221E-AWDV m3 Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en
terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora i amb
les terres deixades a la vora (P - 10)

16,16 3,632 58,69

5 P2241-52SS m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària màxima 0,6 m, amb
compactació del 95% PM (P - 11)

5,06 5,840 29,55

6 P2255-DPIL m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb el 50% de
sorra i el 50% de terra de la pròpia excavació, en tongades de gruix de
fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM (P -
12)

31,17 3,120 97,25

7 P2R5-DT1A m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus,
amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un
recorregut de més de 10 i fins a 15 km (P - 14)

9,67 3,726 36,03

8 P2RA-EU7F m3 Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI
8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la
Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 15)

26,20 3,726 97,62

EUR
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9 P931-3G6L m3 Base de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió amb estesa i
vibratge manual, amb acabat reglejat (P - 16)

83,22 1,168 97,20

10 P9E1-DMWY m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu
superior, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:0,5:4 i beurada
de ciment pòrtland (P - 17)

24,56 5,840 143,43

11 PG2N-EUGK m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i
corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada (P - 21)

3,13 15,000 46,95

12 PG3B-E7CU m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat
superficialment (P - 24)

4,69 15,000 70,35

13 PGD2-E3E3 u Placa de connexió a terra d'acer, quadrada (massissa), de superfície
0,2 m2, de 3 mm de gruix i soterrada (P - 25)

50,03 1,000 50,03

14 PHM2-DBEN u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 5.5 m
d'alçària, coronament sense platina, amb base platina i porta, segons
norma UNE-EN 40-5, col·locada sobre dau de formigó (P - 27)

235,46 1,000 235,46

15 PHM3-4IAW u Creueta d'acer galvanitzat, de llargària 0,8 m i acoblada amb platina o
brida (P - 29)

109,79 1,000 109,79

16 FHN1TEA1 u Llum LED per a vial o pas de vianants d'alta eficiència amb potències
fins a 70W, amb cos d'alumini injectat, vidre trempat, cargoleria d'acer
inoxidable, pintura resistent a la corrosió, a la degradació ultraviolada i
l'abrasió, grau de protecció IP-66 i IK08, marcarge CE, compatibilitat
electromagnètica superada, dispositiu d'alimentació i control regulable
amb diferetns nivells amb diferents percentatges de regulació i
diferents programes goraris, autonomament amb fins a 5 cicles de
funcionament o a traves de la linia de potència des del quadre de
control, protecció contra sobretensions Imax 10kA, manteniment del
flux luminic L80B10 de 100.000 hores, IRC mes gran de 70, FHS mes
petit al 1%, temperatura de color 4000 K, aïllament elèctric de classe I
i II segons necessitats com per exemple si no existeix terra o la
normativa o obliga, amb accessori per fixar vertical o horitzonal a l'
extrem del suport i que permet regulació d'inclinació des de -15º fins a
15º.Eficiència mínima de la lluminària = 120 lm/W
10 anys de garantia.
A de disposar d'optiques amb distribució assimetrica de distribució
cap a l'esquerra o la dreta segons convingui, per a la correcta
il·luminació de passos de vianants, tant en el pla vertical com
l'horitzontal.
Potencia i distribució luminica a elegir en funció de les necessitats
luminiques del punt on instal·lar la lluminària.
Inclou subministra i instal·lació de la nova llumenera a qualsevol
alçada, totalment instal·lada i posada en marxa, adaptació del suport
existent si es necssàri, inclou material, mà d'obra i eines necessaries.
També queda inclòs a la partida la part proporcional de re-orientació,
modificació de potència i/o programació un cop instal·lada la llumenera
Previ a la compra de la llumenera es farà una acta replanteig en la
que es comprovà, in situ, per part de l'instal·lador i fabricant, les
condicions de càlcul per carrers i s'aportarà els resultats lumínics,
informes i arxius Dialux de cada un d'ells. (P - 2)

241,16 2,000 482,32

17 FHR1TEA u Subministrament i instal·lació de caixes de connexions i fussibles per
enllumenat públic en columna, bàcul o directament en façana. En el
cas de columnes inclou la reparació de la portella si aquesta està en
mal estat.
Inclou material, ma d'obra i màquinària (P - 3)

52,54 2,000 105,08

18 PG33-E6TS m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RV, unipolar, de secció 1 x 16 mm2, amb coberta del cable
de PVC, col·locat en tub (P - 22)

3,17 30,000 95,10

19 PG33-E6V6 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RV, tetrapolar, de secció 4 x 6 mm2, amb coberta del cable
de PVC, col·locat en tub (P - 23)

4,27 14,000 59,78

20 PGTEIA-01 u Connexió soterrada tipus T2 derivació. Unió acabada. Inclou material
mà d'obra i maquinària necessaris (P - 26)

52,29 1,000 52,29

EUR
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21 TEIA03 u Numeració de punts de llum, realització d'esquemes unifilars dels
quadres i legalitzacions de les instal·lacions de baixa tensió on s'ha
actuat. Inclou certificats, bultlletins, projectes i visats necessaris per tal
de permetre legalitzar la part de les instal·lacions modificades quan
l'ajuntament passi la corresponent inspecció periodica. En cas que
d'acord a la normativa vigent les actuacions realitzades necessitessin
ser legalitzades aquesta partida també inclou la realització de tots els
tràmits i les taxes d'inspecció i control de l'entiat col·laboradora de
l'administració. No inclou la realizació de totes aquelles correccions de
les instal·lacions o de la documentació derivades de parts
d'instal·lacions que no formen part de l'ambit d'actuació d'aquest
projecte.  (P - 30)

2,83 2,000 5,66

22 111EM112 u SEGURETAT I SALUT:
PARTIDA D'ABONAMENT ÍNTEGRE PER A ELEMENTS PER A
L'ACOMPLIMENT DE LA NORMATIVA DE SEGURETAT I SALUT
VIGENT. REPERCUSIÓ D'AMORTITZACIÓ EN LA DESPESA DE
MATERIAL NECESSARI A QUALSEVOL OBRA:
1) COL·LECTIU: FARMACIOLA, XARXES, ETCÈTERA,
2) PERSONAL: CASCS, GUANTS, ULLERES, CINTURONS,
CALÇAT, ETCÈTERA
SEGONS INDICACIONS DE L´ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT
O, EN EL SEU DEFECTE, DE L´ESTUDI BÀSIC; I SEMPRE
SEGONS PLA DE SEGURETAT REALITZAT PEL CONSTRUCTOR.
3) ELEMENTS NECESSARIS PER A LA CORRECTE
SENYALITZACIÓ I BALLAT DE L'OBRA
(P - 1)

9,43 2,000 18,86

23 TEIA04 u CONTROL DE QUALITAT. PARTIDA D'ABONAMENT INTEGRE PER
A LA REALITZACIÓ DEL CONTROL DE QUALITAT D'ACORD A LA
NORMATIVA VIGENT I A LES ESPECIFICACIONS DE LA
DIRECCIÓ FACULTATIVA.

INCLOU GESTIÓ DOCUMENTALS, CERTIFICACIONS DE
PRODUCTES I ESTUDIS LUXOMETRICS DE L'ESTAT FINAL PER
COMPROVAR QUE S'HAN ACONSEGUIT ELS VALORS
DESITJATS (P - 31)

4,72 2,000 9,44

TOTAL Capítol 01.10 2.054,94

Obra 01 Pressupost EPSQPV

Capítol 11 S203B

1 P192-616I u Cala d'inspecció en paviment, amb enderroc de paviment, solera i
excavació de terres amb mitjans manuals i mecànics i càrrega manual
de runa sobre contenidor (P - 5)

30,08 1,000 30,08

2 P21R0-92GW u Esporga amb cistella mecànica d'arbre fins a 10 m d'alçària, aplec de
la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport
de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km) (P - 9)

188,91 1,000 188,91

3 P214W-FEMM m Tall en paviment de qualsevol tipus,panot, bituminos, formigó, etc, de
15 cm de fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb disc de
diamant, per a delimitar la zona a demolir (P - 7)

1,75 41,200 72,10

4 P2146-DJ3Q m2 Demolició de paviment sobre formigó, de fins a 20 cm de gruix i fins a
0,6 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió (P - 6)

12,48 8,240 102,84

5 P221E-AWDV m3 Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en
terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora i amb
les terres deixades a la vora (P - 10)

16,16 5,072 81,96

6 P2241-52SS m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària màxima 0,6 m, amb
compactació del 95% PM (P - 11)

5,06 8,240 41,69

7 P2255-DPIL m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb el 50% de
sorra i el 50% de terra de la pròpia excavació, en tongades de gruix de
fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM (P -
12)

31,17 4,560 142,14

EUR
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8 P2R5-DT1A m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus,
amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un
recorregut de més de 10 i fins a 15 km (P - 14)

9,67 5,106 49,38

9 P2RA-EU7F m3 Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI
8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la
Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 15)

26,20 5,106 133,78

10 P931-3G6L m3 Base de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió amb estesa i
vibratge manual, amb acabat reglejat (P - 16)

83,22 1,648 137,15

11 P9E1-DMWY m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu
superior, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:0,5:4 i beurada
de ciment pòrtland (P - 17)

24,56 8,240 202,37

12 PG2N-EUGK m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i
corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada (P - 21)

3,13 21,000 65,73

13 PG3B-E7CU m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat
superficialment (P - 24)

4,69 21,000 98,49

14 PGD2-E3E3 u Placa de connexió a terra d'acer, quadrada (massissa), de superfície
0,2 m2, de 3 mm de gruix i soterrada (P - 25)

50,03 1,000 50,03

15 PHM2-DBEN u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 5.5 m
d'alçària, coronament sense platina, amb base platina i porta, segons
norma UNE-EN 40-5, col·locada sobre dau de formigó (P - 27)

235,46 1,000 235,46

16 FHN1TEA1 u Llum LED per a vial o pas de vianants d'alta eficiència amb potències
fins a 70W, amb cos d'alumini injectat, vidre trempat, cargoleria d'acer
inoxidable, pintura resistent a la corrosió, a la degradació ultraviolada i
l'abrasió, grau de protecció IP-66 i IK08, marcarge CE, compatibilitat
electromagnètica superada, dispositiu d'alimentació i control regulable
amb diferetns nivells amb diferents percentatges de regulació i
diferents programes goraris, autonomament amb fins a 5 cicles de
funcionament o a traves de la linia de potència des del quadre de
control, protecció contra sobretensions Imax 10kA, manteniment del
flux luminic L80B10 de 100.000 hores, IRC mes gran de 70, FHS mes
petit al 1%, temperatura de color 4000 K, aïllament elèctric de classe I
i II segons necessitats com per exemple si no existeix terra o la
normativa o obliga, amb accessori per fixar vertical o horitzonal a l'
extrem del suport i que permet regulació d'inclinació des de -15º fins a
15º.Eficiència mínima de la lluminària = 120 lm/W
10 anys de garantia.
A de disposar d'optiques amb distribució assimetrica de distribució
cap a l'esquerra o la dreta segons convingui, per a la correcta
il·luminació de passos de vianants, tant en el pla vertical com
l'horitzontal.
Potencia i distribució luminica a elegir en funció de les necessitats
luminiques del punt on instal·lar la lluminària.
Inclou subministra i instal·lació de la nova llumenera a qualsevol
alçada, totalment instal·lada i posada en marxa, adaptació del suport
existent si es necssàri, inclou material, mà d'obra i eines necessaries.
També queda inclòs a la partida la part proporcional de re-orientació,
modificació de potència i/o programació un cop instal·lada la llumenera
Previ a la compra de la llumenera es farà una acta replanteig en la
que es comprovà, in situ, per part de l'instal·lador i fabricant, les
condicions de càlcul per carrers i s'aportarà els resultats lumínics,
informes i arxius Dialux de cada un d'ells. (P - 2)

241,16 1,000 241,16

17 FHR1TEA u Subministrament i instal·lació de caixes de connexions i fussibles per
enllumenat públic en columna, bàcul o directament en façana. En el
cas de columnes inclou la reparació de la portella si aquesta està en
mal estat.
Inclou material, ma d'obra i màquinària (P - 3)

52,54 1,000 52,54

18 PG33-E6TS m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RV, unipolar, de secció 1 x 16 mm2, amb coberta del cable
de PVC, col·locat en tub (P - 22)

3,17 42,000 133,14

EUR



Enllumenat passos de vianants

PRESSUPOST Pàg.: 23

19 PG33-E6V6 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RV, tetrapolar, de secció 4 x 6 mm2, amb coberta del cable
de PVC, col·locat en tub (P - 23)

4,27 7,000 29,89

20 PGTEIA-01 u Connexió soterrada tipus T2 derivació. Unió acabada. Inclou material
mà d'obra i maquinària necessaris (P - 26)

52,29 1,000 52,29

21 TEIA03 u Numeració de punts de llum, realització d'esquemes unifilars dels
quadres i legalitzacions de les instal·lacions de baixa tensió on s'ha
actuat. Inclou certificats, bultlletins, projectes i visats necessaris per tal
de permetre legalitzar la part de les instal·lacions modificades quan
l'ajuntament passi la corresponent inspecció periodica. En cas que
d'acord a la normativa vigent les actuacions realitzades necessitessin
ser legalitzades aquesta partida també inclou la realització de tots els
tràmits i les taxes d'inspecció i control de l'entiat col·laboradora de
l'administració. No inclou la realizació de totes aquelles correccions de
les instal·lacions o de la documentació derivades de parts
d'instal·lacions que no formen part de l'ambit d'actuació d'aquest
projecte.  (P - 30)

2,83 1,000 2,83

22 111EM112 u SEGURETAT I SALUT:
PARTIDA D'ABONAMENT ÍNTEGRE PER A ELEMENTS PER A
L'ACOMPLIMENT DE LA NORMATIVA DE SEGURETAT I SALUT
VIGENT. REPERCUSIÓ D'AMORTITZACIÓ EN LA DESPESA DE
MATERIAL NECESSARI A QUALSEVOL OBRA:
1) COL·LECTIU: FARMACIOLA, XARXES, ETCÈTERA,
2) PERSONAL: CASCS, GUANTS, ULLERES, CINTURONS,
CALÇAT, ETCÈTERA
SEGONS INDICACIONS DE L´ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT
O, EN EL SEU DEFECTE, DE L´ESTUDI BÀSIC; I SEMPRE
SEGONS PLA DE SEGURETAT REALITZAT PEL CONSTRUCTOR.
3) ELEMENTS NECESSARIS PER A LA CORRECTE
SENYALITZACIÓ I BALLAT DE L'OBRA
(P - 1)

9,43 1,000 9,43

23 TEIA04 u CONTROL DE QUALITAT. PARTIDA D'ABONAMENT INTEGRE PER
A LA REALITZACIÓ DEL CONTROL DE QUALITAT D'ACORD A LA
NORMATIVA VIGENT I A LES ESPECIFICACIONS DE LA
DIRECCIÓ FACULTATIVA.

INCLOU GESTIÓ DOCUMENTALS, CERTIFICACIONS DE
PRODUCTES I ESTUDIS LUXOMETRICS DE L'ESTAT FINAL PER
COMPROVAR QUE S'HAN ACONSEGUIT ELS VALORS
DESITJATS (P - 31)

4,72 1,000 4,72

TOTAL Capítol 01.11 2.158,11

Obra 01 Pressupost EPSQPV

Capítol 12 AK114

1 P192-616I u Cala d'inspecció en paviment, amb enderroc de paviment, solera i
excavació de terres amb mitjans manuals i mecànics i càrrega manual
de runa sobre contenidor (P - 5)

30,08 1,000 30,08

2 P22D0-52YM m2 Esbrossada del terreny de menys de 0,6 m, amb mitjans mecànics i
càrrega mecànica sobre camió (P - 13)

1,05 1,000 1,05

3 P214W-FEMM m Tall en paviment de qualsevol tipus,panot, bituminos, formigó, etc, de
15 cm de fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb disc de
diamant, per a delimitar la zona a demolir (P - 7)

1,75 15,000 26,25

4 P2146-DJ3Q m2 Demolició de paviment sobre formigó, de fins a 20 cm de gruix i fins a
0,6 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió (P - 6)

12,48 3,000 37,44

5 P221E-AWDV m3 Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en
terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora i amb
les terres deixades a la vora (P - 10)

16,16 2,552 41,24

6 P2241-52SS m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària màxima 0,6 m, amb
compactació del 95% PM (P - 11)

5,06 4,040 20,44

EUR



Enllumenat passos de vianants
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7 P2255-DPIL m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb el 50% de
sorra i el 50% de terra de la pròpia excavació, en tongades de gruix de
fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM (P -
12)

31,17 2,040 63,59

8 P2R5-DT1A m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus,
amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un
recorregut de més de 10 i fins a 15 km (P - 14)

9,67 2,452 23,71

9 P2RA-EU7F m3 Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI
8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la
Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 15)

26,20 2,452 64,24

10 P931-3G6L m3 Base de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió amb estesa i
vibratge manual, amb acabat reglejat (P - 16)

83,22 0,600 49,93

11 P9E1-DMWY m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu
superior, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:0,5:4 i beurada
de ciment pòrtland (P - 17)

24,56 3,000 73,68

12 PG2N-EUGK m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i
corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada (P - 21)

3,13 10,000 31,30

13 PG3B-E7CU m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat
superficialment (P - 24)

4,69 10,000 46,90

14 PGD2-E3E3 u Placa de connexió a terra d'acer, quadrada (massissa), de superfície
0,2 m2, de 3 mm de gruix i soterrada (P - 25)

50,03 1,000 50,03

15 PHM2-DBEN u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 5.5 m
d'alçària, coronament sense platina, amb base platina i porta, segons
norma UNE-EN 40-5, col·locada sobre dau de formigó (P - 27)

235,46 1,000 235,46

16 FHN1TEA1 u Llum LED per a vial o pas de vianants d'alta eficiència amb potències
fins a 70W, amb cos d'alumini injectat, vidre trempat, cargoleria d'acer
inoxidable, pintura resistent a la corrosió, a la degradació ultraviolada i
l'abrasió, grau de protecció IP-66 i IK08, marcarge CE, compatibilitat
electromagnètica superada, dispositiu d'alimentació i control regulable
amb diferetns nivells amb diferents percentatges de regulació i
diferents programes goraris, autonomament amb fins a 5 cicles de
funcionament o a traves de la linia de potència des del quadre de
control, protecció contra sobretensions Imax 10kA, manteniment del
flux luminic L80B10 de 100.000 hores, IRC mes gran de 70, FHS mes
petit al 1%, temperatura de color 4000 K, aïllament elèctric de classe I
i II segons necessitats com per exemple si no existeix terra o la
normativa o obliga, amb accessori per fixar vertical o horitzonal a l'
extrem del suport i que permet regulació d'inclinació des de -15º fins a
15º.Eficiència mínima de la lluminària = 120 lm/W
10 anys de garantia.
A de disposar d'optiques amb distribució assimetrica de distribució
cap a l'esquerra o la dreta segons convingui, per a la correcta
il·luminació de passos de vianants, tant en el pla vertical com
l'horitzontal.
Potencia i distribució luminica a elegir en funció de les necessitats
luminiques del punt on instal·lar la lluminària.
Inclou subministra i instal·lació de la nova llumenera a qualsevol
alçada, totalment instal·lada i posada en marxa, adaptació del suport
existent si es necssàri, inclou material, mà d'obra i eines necessaries.
També queda inclòs a la partida la part proporcional de re-orientació,
modificació de potència i/o programació un cop instal·lada la llumenera
Previ a la compra de la llumenera es farà una acta replanteig en la
que es comprovà, in situ, per part de l'instal·lador i fabricant, les
condicions de càlcul per carrers i s'aportarà els resultats lumínics,
informes i arxius Dialux de cada un d'ells. (P - 2)

241,16 1,000 241,16

17 FHR1TEA u Subministrament i instal·lació de caixes de connexions i fussibles per
enllumenat públic en columna, bàcul o directament en façana. En el
cas de columnes inclou la reparació de la portella si aquesta està en
mal estat.
Inclou material, ma d'obra i màquinària (P - 3)

52,54 1,000 52,54

EUR
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18 PG33-E6TS m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RV, unipolar, de secció 1 x 16 mm2, amb coberta del cable
de PVC, col·locat en tub (P - 22)

3,17 20,000 63,40

19 PG33-E6V6 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RV, tetrapolar, de secció 4 x 6 mm2, amb coberta del cable
de PVC, col·locat en tub (P - 23)

4,27 7,000 29,89

20 PGTEIA-01 u Connexió soterrada tipus T2 derivació. Unió acabada. Inclou material
mà d'obra i maquinària necessaris (P - 26)

52,29 1,000 52,29

21 TEIA03 u Numeració de punts de llum, realització d'esquemes unifilars dels
quadres i legalitzacions de les instal·lacions de baixa tensió on s'ha
actuat. Inclou certificats, bultlletins, projectes i visats necessaris per tal
de permetre legalitzar la part de les instal·lacions modificades quan
l'ajuntament passi la corresponent inspecció periodica. En cas que
d'acord a la normativa vigent les actuacions realitzades necessitessin
ser legalitzades aquesta partida també inclou la realització de tots els
tràmits i les taxes d'inspecció i control de l'entiat col·laboradora de
l'administració. No inclou la realizació de totes aquelles correccions de
les instal·lacions o de la documentació derivades de parts
d'instal·lacions que no formen part de l'ambit d'actuació d'aquest
projecte.  (P - 30)

2,83 1,000 2,83

22 111EM112 u SEGURETAT I SALUT:
PARTIDA D'ABONAMENT ÍNTEGRE PER A ELEMENTS PER A
L'ACOMPLIMENT DE LA NORMATIVA DE SEGURETAT I SALUT
VIGENT. REPERCUSIÓ D'AMORTITZACIÓ EN LA DESPESA DE
MATERIAL NECESSARI A QUALSEVOL OBRA:
1) COL·LECTIU: FARMACIOLA, XARXES, ETCÈTERA,
2) PERSONAL: CASCS, GUANTS, ULLERES, CINTURONS,
CALÇAT, ETCÈTERA
SEGONS INDICACIONS DE L´ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT
O, EN EL SEU DEFECTE, DE L´ESTUDI BÀSIC; I SEMPRE
SEGONS PLA DE SEGURETAT REALITZAT PEL CONSTRUCTOR.
3) ELEMENTS NECESSARIS PER A LA CORRECTE
SENYALITZACIÓ I BALLAT DE L'OBRA
(P - 1)

9,43 1,000 9,43

23 TEIA04 u CONTROL DE QUALITAT. PARTIDA D'ABONAMENT INTEGRE PER
A LA REALITZACIÓ DEL CONTROL DE QUALITAT D'ACORD A LA
NORMATIVA VIGENT I A LES ESPECIFICACIONS DE LA
DIRECCIÓ FACULTATIVA.

INCLOU GESTIÓ DOCUMENTALS, CERTIFICACIONS DE
PRODUCTES I ESTUDIS LUXOMETRICS DE L'ESTAT FINAL PER
COMPROVAR QUE S'HAN ACONSEGUIT ELS VALORS
DESITJATS (P - 31)

4,72 1,000 4,72

TOTAL Capítol 01.12 1.251,60

Obra 01 Pressupost EPSQPV

Capítol 13 AK317

1 P192-616I u Cala d'inspecció en paviment, amb enderroc de paviment, solera i
excavació de terres amb mitjans manuals i mecànics i càrrega manual
de runa sobre contenidor (P - 5)

30,08 1,000 30,08

2 P214W-FEMM m Tall en paviment de qualsevol tipus,panot, bituminos, formigó, etc, de
15 cm de fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb disc de
diamant, per a delimitar la zona a demolir (P - 7)

1,75 8,200 14,35

3 P2146-DJ3Q m2 Demolició de paviment sobre formigó, de fins a 20 cm de gruix i fins a
0,6 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió (P - 6)

12,48 1,640 20,47

4 P221E-AWDV m3 Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en
terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora i amb
les terres deixades a la vora (P - 10)

16,16 1,112 17,97

EUR
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5 P2241-52SS m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària màxima 0,6 m, amb
compactació del 95% PM (P - 11)

5,06 1,640 8,30

6 P2255-DPIL m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb el 50% de
sorra i el 50% de terra de la pròpia excavació, en tongades de gruix de
fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM (P -
12)

31,17 0,600 18,70

7 P2R5-DT1A m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus,
amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un
recorregut de més de 10 i fins a 15 km (P - 14)

9,67 1,311 12,68

8 P2RA-EU7F m3 Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI
8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la
Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 15)

26,20 1,311 34,35

9 P931-3G6L m3 Base de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió amb estesa i
vibratge manual, amb acabat reglejat (P - 16)

83,22 0,200 16,64

10 P9E1-DMWY m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu
superior, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:0,5:4 i beurada
de ciment pòrtland (P - 17)

24,56 1,000 24,56

11 PG2N-EUGK m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i
corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada (P - 21)

3,13 4,000 12,52

12 PG3B-E7CU m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat
superficialment (P - 24)

4,69 4,000 18,76

13 PGD2-E3E3 u Placa de connexió a terra d'acer, quadrada (massissa), de superfície
0,2 m2, de 3 mm de gruix i soterrada (P - 25)

50,03 1,000 50,03

14 PHM2-DBEN u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 5.5 m
d'alçària, coronament sense platina, amb base platina i porta, segons
norma UNE-EN 40-5, col·locada sobre dau de formigó (P - 27)

235,46 1,000 235,46

15 FHN1TEA1 u Llum LED per a vial o pas de vianants d'alta eficiència amb potències
fins a 70W, amb cos d'alumini injectat, vidre trempat, cargoleria d'acer
inoxidable, pintura resistent a la corrosió, a la degradació ultraviolada i
l'abrasió, grau de protecció IP-66 i IK08, marcarge CE, compatibilitat
electromagnètica superada, dispositiu d'alimentació i control regulable
amb diferetns nivells amb diferents percentatges de regulació i
diferents programes goraris, autonomament amb fins a 5 cicles de
funcionament o a traves de la linia de potència des del quadre de
control, protecció contra sobretensions Imax 10kA, manteniment del
flux luminic L80B10 de 100.000 hores, IRC mes gran de 70, FHS mes
petit al 1%, temperatura de color 4000 K, aïllament elèctric de classe I
i II segons necessitats com per exemple si no existeix terra o la
normativa o obliga, amb accessori per fixar vertical o horitzonal a l'
extrem del suport i que permet regulació d'inclinació des de -15º fins a
15º.Eficiència mínima de la lluminària = 120 lm/W
10 anys de garantia.
A de disposar d'optiques amb distribució assimetrica de distribució
cap a l'esquerra o la dreta segons convingui, per a la correcta
il·luminació de passos de vianants, tant en el pla vertical com
l'horitzontal.
Potencia i distribució luminica a elegir en funció de les necessitats
luminiques del punt on instal·lar la lluminària.
Inclou subministra i instal·lació de la nova llumenera a qualsevol
alçada, totalment instal·lada i posada en marxa, adaptació del suport
existent si es necssàri, inclou material, mà d'obra i eines necessaries.
També queda inclòs a la partida la part proporcional de re-orientació,
modificació de potència i/o programació un cop instal·lada la llumenera
Previ a la compra de la llumenera es farà una acta replanteig en la
que es comprovà, in situ, per part de l'instal·lador i fabricant, les
condicions de càlcul per carrers i s'aportarà els resultats lumínics,
informes i arxius Dialux de cada un d'ells. (P - 2)

241,16 2,000 482,32

16 FHR1TEA u Subministrament i instal·lació de caixes de connexions i fussibles per
enllumenat públic en columna, bàcul o directament en façana. En el

52,54 2,000 105,08

EUR
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cas de columnes inclou la reparació de la portella si aquesta està en
mal estat.
Inclou material, ma d'obra i màquinària (P - 3)

17 PG33-E6TS m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RV, unipolar, de secció 1 x 16 mm2, amb coberta del cable
de PVC, col·locat en tub (P - 22)

3,17 8,000 25,36

18 PG33-E6V6 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RV, tetrapolar, de secció 4 x 6 mm2, amb coberta del cable
de PVC, col·locat en tub (P - 23)

4,27 7,000 29,89

19 PGTEIA-01 u Connexió soterrada tipus T2 derivació. Unió acabada. Inclou material
mà d'obra i maquinària necessaris (P - 26)

52,29 1,000 52,29

20 TEIA03 u Numeració de punts de llum, realització d'esquemes unifilars dels
quadres i legalitzacions de les instal·lacions de baixa tensió on s'ha
actuat. Inclou certificats, bultlletins, projectes i visats necessaris per tal
de permetre legalitzar la part de les instal·lacions modificades quan
l'ajuntament passi la corresponent inspecció periodica. En cas que
d'acord a la normativa vigent les actuacions realitzades necessitessin
ser legalitzades aquesta partida també inclou la realització de tots els
tràmits i les taxes d'inspecció i control de l'entiat col·laboradora de
l'administració. No inclou la realizació de totes aquelles correccions de
les instal·lacions o de la documentació derivades de parts
d'instal·lacions que no formen part de l'ambit d'actuació d'aquest
projecte.  (P - 30)

2,83 1,000 2,83

21 111EM112 u SEGURETAT I SALUT:
PARTIDA D'ABONAMENT ÍNTEGRE PER A ELEMENTS PER A
L'ACOMPLIMENT DE LA NORMATIVA DE SEGURETAT I SALUT
VIGENT. REPERCUSIÓ D'AMORTITZACIÓ EN LA DESPESA DE
MATERIAL NECESSARI A QUALSEVOL OBRA:
1) COL·LECTIU: FARMACIOLA, XARXES, ETCÈTERA,
2) PERSONAL: CASCS, GUANTS, ULLERES, CINTURONS,
CALÇAT, ETCÈTERA
SEGONS INDICACIONS DE L´ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT
O, EN EL SEU DEFECTE, DE L´ESTUDI BÀSIC; I SEMPRE
SEGONS PLA DE SEGURETAT REALITZAT PEL CONSTRUCTOR.
3) ELEMENTS NECESSARIS PER A LA CORRECTE
SENYALITZACIÓ I BALLAT DE L'OBRA
(P - 1)

9,43 1,000 9,43

22 TEIA04 u CONTROL DE QUALITAT. PARTIDA D'ABONAMENT INTEGRE PER
A LA REALITZACIÓ DEL CONTROL DE QUALITAT D'ACORD A LA
NORMATIVA VIGENT I A LES ESPECIFICACIONS DE LA
DIRECCIÓ FACULTATIVA.

INCLOU GESTIÓ DOCUMENTALS, CERTIFICACIONS DE
PRODUCTES I ESTUDIS LUXOMETRICS DE L'ESTAT FINAL PER
COMPROVAR QUE S'HAN ACONSEGUIT ELS VALORS
DESITJATS (P - 31)

4,72 1,000 4,72

TOTAL Capítol 01.13 1.226,79

Obra 01 Pressupost EPSQPV

Capítol 14 AQ221

1 PHM3-4IAW u Creueta d'acer galvanitzat, de llargària 0,8 m i acoblada amb platina o
brida (P - 29)

109,79 1,000 109,79

2 FHN1TEA1 u Llum LED per a vial o pas de vianants d'alta eficiència amb potències
fins a 70W, amb cos d'alumini injectat, vidre trempat, cargoleria d'acer
inoxidable, pintura resistent a la corrosió, a la degradació ultraviolada i
l'abrasió, grau de protecció IP-66 i IK08, marcarge CE, compatibilitat
electromagnètica superada, dispositiu d'alimentació i control regulable
amb diferetns nivells amb diferents percentatges de regulació i
diferents programes goraris, autonomament amb fins a 5 cicles de
funcionament o a traves de la linia de potència des del quadre de

241,16 1,000 241,16
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control, protecció contra sobretensions Imax 10kA, manteniment del
flux luminic L80B10 de 100.000 hores, IRC mes gran de 70, FHS mes
petit al 1%, temperatura de color 4000 K, aïllament elèctric de classe I
i II segons necessitats com per exemple si no existeix terra o la
normativa o obliga, amb accessori per fixar vertical o horitzonal a l'
extrem del suport i que permet regulació d'inclinació des de -15º fins a
15º.Eficiència mínima de la lluminària = 120 lm/W
10 anys de garantia.
A de disposar d'optiques amb distribució assimetrica de distribució
cap a l'esquerra o la dreta segons convingui, per a la correcta
il·luminació de passos de vianants, tant en el pla vertical com
l'horitzontal.
Potencia i distribució luminica a elegir en funció de les necessitats
luminiques del punt on instal·lar la lluminària.
Inclou subministra i instal·lació de la nova llumenera a qualsevol
alçada, totalment instal·lada i posada en marxa, adaptació del suport
existent si es necssàri, inclou material, mà d'obra i eines necessaries.
També queda inclòs a la partida la part proporcional de re-orientació,
modificació de potència i/o programació un cop instal·lada la llumenera
Previ a la compra de la llumenera es farà una acta replanteig en la
que es comprovà, in situ, per part de l'instal·lador i fabricant, les
condicions de càlcul per carrers i s'aportarà els resultats lumínics,
informes i arxius Dialux de cada un d'ells. (P - 2)

3 FHR1TEA u Subministrament i instal·lació de caixes de connexions i fussibles per
enllumenat públic en columna, bàcul o directament en façana. En el
cas de columnes inclou la reparació de la portella si aquesta està en
mal estat.
Inclou material, ma d'obra i màquinària (P - 3)

52,54 1,000 52,54

4 PG33-E6V6 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RV, tetrapolar, de secció 4 x 6 mm2, amb coberta del cable
de PVC, col·locat en tub (P - 23)

4,27 7,000 29,89

5 TEIA03 u Numeració de punts de llum, realització d'esquemes unifilars dels
quadres i legalitzacions de les instal·lacions de baixa tensió on s'ha
actuat. Inclou certificats, bultlletins, projectes i visats necessaris per tal
de permetre legalitzar la part de les instal·lacions modificades quan
l'ajuntament passi la corresponent inspecció periodica. En cas que
d'acord a la normativa vigent les actuacions realitzades necessitessin
ser legalitzades aquesta partida també inclou la realització de tots els
tràmits i les taxes d'inspecció i control de l'entiat col·laboradora de
l'administració. No inclou la realizació de totes aquelles correccions de
les instal·lacions o de la documentació derivades de parts
d'instal·lacions que no formen part de l'ambit d'actuació d'aquest
projecte.  (P - 30)

2,83 1,000 2,83

6 111EM112 u SEGURETAT I SALUT:
PARTIDA D'ABONAMENT ÍNTEGRE PER A ELEMENTS PER A
L'ACOMPLIMENT DE LA NORMATIVA DE SEGURETAT I SALUT
VIGENT. REPERCUSIÓ D'AMORTITZACIÓ EN LA DESPESA DE
MATERIAL NECESSARI A QUALSEVOL OBRA:
1) COL·LECTIU: FARMACIOLA, XARXES, ETCÈTERA,
2) PERSONAL: CASCS, GUANTS, ULLERES, CINTURONS,
CALÇAT, ETCÈTERA
SEGONS INDICACIONS DE L´ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT
O, EN EL SEU DEFECTE, DE L´ESTUDI BÀSIC; I SEMPRE
SEGONS PLA DE SEGURETAT REALITZAT PEL CONSTRUCTOR.
3) ELEMENTS NECESSARIS PER A LA CORRECTE
SENYALITZACIÓ I BALLAT DE L'OBRA
(P - 1)

9,43 1,000 9,43

7 TEIA04 u CONTROL DE QUALITAT. PARTIDA D'ABONAMENT INTEGRE PER
A LA REALITZACIÓ DEL CONTROL DE QUALITAT D'ACORD A LA
NORMATIVA VIGENT I A LES ESPECIFICACIONS DE LA
DIRECCIÓ FACULTATIVA.

INCLOU GESTIÓ DOCUMENTALS, CERTIFICACIONS DE
PRODUCTES I ESTUDIS LUXOMETRICS DE L'ESTAT FINAL PER
COMPROVAR QUE S'HAN ACONSEGUIT ELS VALORS
DESITJATS (P - 31)

4,72 1,000 4,72
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TOTAL Capítol 01.14 450,36

Obra 01 Pressupost EPSQPV

Capítol 15 AQ456

1 P192-616I u Cala d'inspecció en paviment, amb enderroc de paviment, solera i
excavació de terres amb mitjans manuals i mecànics i càrrega manual
de runa sobre contenidor (P - 5)

30,08 1,000 30,08

2 P214W-FEMM m Tall en paviment de qualsevol tipus,panot, bituminos, formigó, etc, de
15 cm de fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb disc de
diamant, per a delimitar la zona a demolir (P - 7)

1,75 30,200 52,85

3 P2146-DJ3Q m2 Demolició de paviment sobre formigó, de fins a 20 cm de gruix i fins a
0,6 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió (P - 6)

12,48 6,040 75,38

4 P221E-AWDV m3 Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en
terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora i amb
les terres deixades a la vora (P - 10)

16,16 3,752 60,63

5 P2241-52SS m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària màxima 0,6 m, amb
compactació del 95% PM (P - 11)

5,06 6,040 30,56

6 P2255-DPIL m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb el 50% de
sorra i el 50% de terra de la pròpia excavació, en tongades de gruix de
fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM (P -
12)

31,17 3,240 100,99

7 P2R5-DT1A m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus,
amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un
recorregut de més de 10 i fins a 15 km (P - 14)

9,67 3,841 37,14

8 P2RA-EU7F m3 Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI
8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la
Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 15)

26,20 3,841 100,63

9 P931-3G6L m3 Base de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió amb estesa i
vibratge manual, amb acabat reglejat (P - 16)

83,22 1,208 100,53

10 P9E1-DMWY m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu
superior, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:0,5:4 i beurada
de ciment pòrtland (P - 17)

24,56 6,040 148,34

11 PG2N-EUGK m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i
corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada (P - 21)

3,13 15,000 46,95

12 PG3B-E7CU m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat
superficialment (P - 24)

4,69 15,000 70,35

13 PGD2-E3E3 u Placa de connexió a terra d'acer, quadrada (massissa), de superfície
0,2 m2, de 3 mm de gruix i soterrada (P - 25)

50,03 1,000 50,03

14 PHM2-DBEN u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 5.5 m
d'alçària, coronament sense platina, amb base platina i porta, segons
norma UNE-EN 40-5, col·locada sobre dau de formigó (P - 27)

235,46 1,000 235,46

15 FHN1TEA1 u Llum LED per a vial o pas de vianants d'alta eficiència amb potències
fins a 70W, amb cos d'alumini injectat, vidre trempat, cargoleria d'acer
inoxidable, pintura resistent a la corrosió, a la degradació ultraviolada i
l'abrasió, grau de protecció IP-66 i IK08, marcarge CE, compatibilitat
electromagnètica superada, dispositiu d'alimentació i control regulable
amb diferetns nivells amb diferents percentatges de regulació i
diferents programes goraris, autonomament amb fins a 5 cicles de
funcionament o a traves de la linia de potència des del quadre de
control, protecció contra sobretensions Imax 10kA, manteniment del
flux luminic L80B10 de 100.000 hores, IRC mes gran de 70, FHS mes
petit al 1%, temperatura de color 4000 K, aïllament elèctric de classe I
i II segons necessitats com per exemple si no existeix terra o la

241,16 1,000 241,16
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normativa o obliga, amb accessori per fixar vertical o horitzonal a l'
extrem del suport i que permet regulació d'inclinació des de -15º fins a
15º.Eficiència mínima de la lluminària = 120 lm/W
10 anys de garantia.
A de disposar d'optiques amb distribució assimetrica de distribució
cap a l'esquerra o la dreta segons convingui, per a la correcta
il·luminació de passos de vianants, tant en el pla vertical com
l'horitzontal.
Potencia i distribució luminica a elegir en funció de les necessitats
luminiques del punt on instal·lar la lluminària.
Inclou subministra i instal·lació de la nova llumenera a qualsevol
alçada, totalment instal·lada i posada en marxa, adaptació del suport
existent si es necssàri, inclou material, mà d'obra i eines necessaries.
També queda inclòs a la partida la part proporcional de re-orientació,
modificació de potència i/o programació un cop instal·lada la llumenera
Previ a la compra de la llumenera es farà una acta replanteig en la
que es comprovà, in situ, per part de l'instal·lador i fabricant, les
condicions de càlcul per carrers i s'aportarà els resultats lumínics,
informes i arxius Dialux de cada un d'ells. (P - 2)

16 FHR1TEA u Subministrament i instal·lació de caixes de connexions i fussibles per
enllumenat públic en columna, bàcul o directament en façana. En el
cas de columnes inclou la reparació de la portella si aquesta està en
mal estat.
Inclou material, ma d'obra i màquinària (P - 3)

52,54 1,000 52,54

17 PG33-E6TS m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RV, unipolar, de secció 1 x 16 mm2, amb coberta del cable
de PVC, col·locat en tub (P - 22)

3,17 30,000 95,10

18 PG33-E6V6 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RV, tetrapolar, de secció 4 x 6 mm2, amb coberta del cable
de PVC, col·locat en tub (P - 23)

4,27 7,000 29,89

19 PGTEIA-01 u Connexió soterrada tipus T2 derivació. Unió acabada. Inclou material
mà d'obra i maquinària necessaris (P - 26)

52,29 1,000 52,29

20 TEIA03 u Numeració de punts de llum, realització d'esquemes unifilars dels
quadres i legalitzacions de les instal·lacions de baixa tensió on s'ha
actuat. Inclou certificats, bultlletins, projectes i visats necessaris per tal
de permetre legalitzar la part de les instal·lacions modificades quan
l'ajuntament passi la corresponent inspecció periodica. En cas que
d'acord a la normativa vigent les actuacions realitzades necessitessin
ser legalitzades aquesta partida també inclou la realització de tots els
tràmits i les taxes d'inspecció i control de l'entiat col·laboradora de
l'administració. No inclou la realizació de totes aquelles correccions de
les instal·lacions o de la documentació derivades de parts
d'instal·lacions que no formen part de l'ambit d'actuació d'aquest
projecte.  (P - 30)

2,83 1,000 2,83

21 111EM112 u SEGURETAT I SALUT:
PARTIDA D'ABONAMENT ÍNTEGRE PER A ELEMENTS PER A
L'ACOMPLIMENT DE LA NORMATIVA DE SEGURETAT I SALUT
VIGENT. REPERCUSIÓ D'AMORTITZACIÓ EN LA DESPESA DE
MATERIAL NECESSARI A QUALSEVOL OBRA:
1) COL·LECTIU: FARMACIOLA, XARXES, ETCÈTERA,
2) PERSONAL: CASCS, GUANTS, ULLERES, CINTURONS,
CALÇAT, ETCÈTERA
SEGONS INDICACIONS DE L´ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT
O, EN EL SEU DEFECTE, DE L´ESTUDI BÀSIC; I SEMPRE
SEGONS PLA DE SEGURETAT REALITZAT PEL CONSTRUCTOR.
3) ELEMENTS NECESSARIS PER A LA CORRECTE
SENYALITZACIÓ I BALLAT DE L'OBRA
(P - 1)

9,43 1,000 9,43

22 TEIA04 u CONTROL DE QUALITAT. PARTIDA D'ABONAMENT INTEGRE PER
A LA REALITZACIÓ DEL CONTROL DE QUALITAT D'ACORD A LA
NORMATIVA VIGENT I A LES ESPECIFICACIONS DE LA
DIRECCIÓ FACULTATIVA.

INCLOU GESTIÓ DOCUMENTALS, CERTIFICACIONS DE
PRODUCTES I ESTUDIS LUXOMETRICS DE L'ESTAT FINAL PER
COMPROVAR QUE S'HAN ACONSEGUIT ELS VALORS

4,72 1,000 4,72

EUR



Enllumenat passos de vianants

PRESSUPOST Pàg.: 31

DESITJATS (P - 31)

TOTAL Capítol 01.15 1.627,88

Obra 01 Pressupost EPSQPV

Capítol 16 K507

1 P192-616I u Cala d'inspecció en paviment, amb enderroc de paviment, solera i
excavació de terres amb mitjans manuals i mecànics i càrrega manual
de runa sobre contenidor (P - 5)

30,08 1,000 30,08

2 P214W-FEMM m Tall en paviment de qualsevol tipus,panot, bituminos, formigó, etc, de
15 cm de fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb disc de
diamant, per a delimitar la zona a demolir (P - 7)

1,75 21,200 37,10

3 P2146-DJ3Q m2 Demolició de paviment sobre formigó, de fins a 20 cm de gruix i fins a
0,6 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió (P - 6)

12,48 4,240 52,92

4 P221E-AWDV m3 Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en
terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora i amb
les terres deixades a la vora (P - 10)

16,16 2,672 43,18

5 P2241-52SS m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària màxima 0,6 m, amb
compactació del 95% PM (P - 11)

5,06 4,240 21,45

6 P2255-DPIL m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb el 50% de
sorra i el 50% de terra de la pròpia excavació, en tongades de gruix de
fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM (P -
12)

31,17 2,160 67,33

7 P2R5-DT1A m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus,
amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un
recorregut de més de 10 i fins a 15 km (P - 14)

9,67 2,806 27,13

8 P2RA-EU7F m3 Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI
8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la
Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 15)

26,20 2,806 73,52

9 P931-3G6L m3 Base de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió amb estesa i
vibratge manual, amb acabat reglejat (P - 16)

83,22 0,848 70,57

10 P9E1-DMWY m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu
superior, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:0,5:4 i beurada
de ciment pòrtland (P - 17)

24,56 4,240 104,13

11 PG2N-EUGK m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i
corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada (P - 21)

3,13 11,000 34,43

12 PG3B-E7CU m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat
superficialment (P - 24)

4,69 11,000 51,59

13 PGD2-E3E3 u Placa de connexió a terra d'acer, quadrada (massissa), de superfície
0,2 m2, de 3 mm de gruix i soterrada (P - 25)

50,03 1,000 50,03

14 PHM2-DBEN u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 5.5 m
d'alçària, coronament sense platina, amb base platina i porta, segons
norma UNE-EN 40-5, col·locada sobre dau de formigó (P - 27)

235,46 1,000 235,46

15 FHN1TEA1 u Llum LED per a vial o pas de vianants d'alta eficiència amb potències
fins a 70W, amb cos d'alumini injectat, vidre trempat, cargoleria d'acer
inoxidable, pintura resistent a la corrosió, a la degradació ultraviolada i
l'abrasió, grau de protecció IP-66 i IK08, marcarge CE, compatibilitat
electromagnètica superada, dispositiu d'alimentació i control regulable
amb diferetns nivells amb diferents percentatges de regulació i
diferents programes goraris, autonomament amb fins a 5 cicles de
funcionament o a traves de la linia de potència des del quadre de
control, protecció contra sobretensions Imax 10kA, manteniment del
flux luminic L80B10 de 100.000 hores, IRC mes gran de 70, FHS mes

241,16 1,000 241,16
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petit al 1%, temperatura de color 4000 K, aïllament elèctric de classe I
i II segons necessitats com per exemple si no existeix terra o la
normativa o obliga, amb accessori per fixar vertical o horitzonal a l'
extrem del suport i que permet regulació d'inclinació des de -15º fins a
15º.Eficiència mínima de la lluminària = 120 lm/W
10 anys de garantia.
A de disposar d'optiques amb distribució assimetrica de distribució
cap a l'esquerra o la dreta segons convingui, per a la correcta
il·luminació de passos de vianants, tant en el pla vertical com
l'horitzontal.
Potencia i distribució luminica a elegir en funció de les necessitats
luminiques del punt on instal·lar la lluminària.
Inclou subministra i instal·lació de la nova llumenera a qualsevol
alçada, totalment instal·lada i posada en marxa, adaptació del suport
existent si es necssàri, inclou material, mà d'obra i eines necessaries.
També queda inclòs a la partida la part proporcional de re-orientació,
modificació de potència i/o programació un cop instal·lada la llumenera
Previ a la compra de la llumenera es farà una acta replanteig en la
que es comprovà, in situ, per part de l'instal·lador i fabricant, les
condicions de càlcul per carrers i s'aportarà els resultats lumínics,
informes i arxius Dialux de cada un d'ells. (P - 2)

16 FHR1TEA u Subministrament i instal·lació de caixes de connexions i fussibles per
enllumenat públic en columna, bàcul o directament en façana. En el
cas de columnes inclou la reparació de la portella si aquesta està en
mal estat.
Inclou material, ma d'obra i màquinària (P - 3)

52,54 1,000 52,54

17 PG33-E6TS m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RV, unipolar, de secció 1 x 16 mm2, amb coberta del cable
de PVC, col·locat en tub (P - 22)

3,17 22,000 69,74

18 PG33-E6V6 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RV, tetrapolar, de secció 4 x 6 mm2, amb coberta del cable
de PVC, col·locat en tub (P - 23)

4,27 7,000 29,89

19 PGTEIA-01 u Connexió soterrada tipus T2 derivació. Unió acabada. Inclou material
mà d'obra i maquinària necessaris (P - 26)

52,29 1,000 52,29

20 TEIA03 u Numeració de punts de llum, realització d'esquemes unifilars dels
quadres i legalitzacions de les instal·lacions de baixa tensió on s'ha
actuat. Inclou certificats, bultlletins, projectes i visats necessaris per tal
de permetre legalitzar la part de les instal·lacions modificades quan
l'ajuntament passi la corresponent inspecció periodica. En cas que
d'acord a la normativa vigent les actuacions realitzades necessitessin
ser legalitzades aquesta partida també inclou la realització de tots els
tràmits i les taxes d'inspecció i control de l'entiat col·laboradora de
l'administració. No inclou la realizació de totes aquelles correccions de
les instal·lacions o de la documentació derivades de parts
d'instal·lacions que no formen part de l'ambit d'actuació d'aquest
projecte.  (P - 30)

2,83 1,000 2,83

21 111EM112 u SEGURETAT I SALUT:
PARTIDA D'ABONAMENT ÍNTEGRE PER A ELEMENTS PER A
L'ACOMPLIMENT DE LA NORMATIVA DE SEGURETAT I SALUT
VIGENT. REPERCUSIÓ D'AMORTITZACIÓ EN LA DESPESA DE
MATERIAL NECESSARI A QUALSEVOL OBRA:
1) COL·LECTIU: FARMACIOLA, XARXES, ETCÈTERA,
2) PERSONAL: CASCS, GUANTS, ULLERES, CINTURONS,
CALÇAT, ETCÈTERA
SEGONS INDICACIONS DE L´ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT
O, EN EL SEU DEFECTE, DE L´ESTUDI BÀSIC; I SEMPRE
SEGONS PLA DE SEGURETAT REALITZAT PEL CONSTRUCTOR.
3) ELEMENTS NECESSARIS PER A LA CORRECTE
SENYALITZACIÓ I BALLAT DE L'OBRA
(P - 1)

9,43 1,000 9,43

22 TEIA04 u CONTROL DE QUALITAT. PARTIDA D'ABONAMENT INTEGRE PER
A LA REALITZACIÓ DEL CONTROL DE QUALITAT D'ACORD A LA
NORMATIVA VIGENT I A LES ESPECIFICACIONS DE LA
DIRECCIÓ FACULTATIVA.

INCLOU GESTIÓ DOCUMENTALS, CERTIFICACIONS DE

4,72 1,000 4,72

EUR
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PRODUCTES I ESTUDIS LUXOMETRICS DE L'ESTAT FINAL PER
COMPROVAR QUE S'HAN ACONSEGUIT ELS VALORS
DESITJATS (P - 31)

TOTAL Capítol 01.16 1.361,52

Obra 01 Pressupost EPSQPV

Capítol 17 J105

1 P192-616I u Cala d'inspecció en paviment, amb enderroc de paviment, solera i
excavació de terres amb mitjans manuals i mecànics i càrrega manual
de runa sobre contenidor (P - 5)

30,08 1,000 30,08

2 P21DH-8GXH u Desmuntatge de llumenera, columna exterior, accessoris i elements de
subjecció, de fins a 6 m d'alçària, com a màxim, enderroc de fonament
de formigó a mà i amb compressor, aplec per a posterior aprofitament i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 8)

83,28 1,000 83,28

3 P214W-FEMM m Tall en paviment de qualsevol tipus,panot, bituminos, formigó, etc, de
15 cm de fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb disc de
diamant, per a delimitar la zona a demolir (P - 7)

1,75 3,200 5,60

4 P2146-DJ3Q m2 Demolició de paviment sobre formigó, de fins a 20 cm de gruix i fins a
0,6 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió (P - 6)

12,48 0,640 7,99

5 P221E-AWDV m3 Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en
terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora i amb
les terres deixades a la vora (P - 10)

16,16 0,512 8,27

6 P2241-52SS m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària màxima 0,6 m, amb
compactació del 95% PM (P - 11)

5,06 0,640 3,24

7 P2R5-DT1A m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus,
amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un
recorregut de més de 10 i fins a 15 km (P - 14)

9,67 0,736 7,12

8 P2RA-EU7F m3 Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI
8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la
Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 15)

26,20 0,736 19,28

9 P931-3G6L m3 Base de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió amb estesa i
vibratge manual, amb acabat reglejat (P - 16)

83,22 0,128 10,65

10 P9E1-DMWY m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu
superior, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:0,5:4 i beurada
de ciment pòrtland (P - 17)

24,56 0,640 15,72

11 PG2N-EUGK m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i
corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada (P - 21)

3,13 1,000 3,13

12 PG3B-E7CU m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat
superficialment (P - 24)

4,69 1,000 4,69

13 PGD2-E3E3 u Placa de connexió a terra d'acer, quadrada (massissa), de superfície
0,2 m2, de 3 mm de gruix i soterrada (P - 25)

50,03 1,000 50,03

14 PHM2-DBEN u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 5.5 m
d'alçària, coronament sense platina, amb base platina i porta, segons
norma UNE-EN 40-5, col·locada sobre dau de formigó (P - 27)

235,46 1,000 235,46

15 FHN1TEA1 u Llum LED per a vial o pas de vianants d'alta eficiència amb potències
fins a 70W, amb cos d'alumini injectat, vidre trempat, cargoleria d'acer
inoxidable, pintura resistent a la corrosió, a la degradació ultraviolada i
l'abrasió, grau de protecció IP-66 i IK08, marcarge CE, compatibilitat
electromagnètica superada, dispositiu d'alimentació i control regulable
amb diferetns nivells amb diferents percentatges de regulació i
diferents programes goraris, autonomament amb fins a 5 cicles de
funcionament o a traves de la linia de potència des del quadre de

241,16 2,000 482,32

EUR
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control, protecció contra sobretensions Imax 10kA, manteniment del
flux luminic L80B10 de 100.000 hores, IRC mes gran de 70, FHS mes
petit al 1%, temperatura de color 4000 K, aïllament elèctric de classe I
i II segons necessitats com per exemple si no existeix terra o la
normativa o obliga, amb accessori per fixar vertical o horitzonal a l'
extrem del suport i que permet regulació d'inclinació des de -15º fins a
15º.Eficiència mínima de la lluminària = 120 lm/W
10 anys de garantia.
A de disposar d'optiques amb distribució assimetrica de distribució
cap a l'esquerra o la dreta segons convingui, per a la correcta
il·luminació de passos de vianants, tant en el pla vertical com
l'horitzontal.
Potencia i distribució luminica a elegir en funció de les necessitats
luminiques del punt on instal·lar la lluminària.
Inclou subministra i instal·lació de la nova llumenera a qualsevol
alçada, totalment instal·lada i posada en marxa, adaptació del suport
existent si es necssàri, inclou material, mà d'obra i eines necessaries.
També queda inclòs a la partida la part proporcional de re-orientació,
modificació de potència i/o programació un cop instal·lada la llumenera
Previ a la compra de la llumenera es farà una acta replanteig en la
que es comprovà, in situ, per part de l'instal·lador i fabricant, les
condicions de càlcul per carrers i s'aportarà els resultats lumínics,
informes i arxius Dialux de cada un d'ells. (P - 2)

16 FHR1TEA u Subministrament i instal·lació de caixes de connexions i fussibles per
enllumenat públic en columna, bàcul o directament en façana. En el
cas de columnes inclou la reparació de la portella si aquesta està en
mal estat.
Inclou material, ma d'obra i màquinària (P - 3)

52,54 2,000 105,08

17 PG33-E6TS m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RV, unipolar, de secció 1 x 16 mm2, amb coberta del cable
de PVC, col·locat en tub (P - 22)

3,17 2,000 6,34

18 PG33-E6V6 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RV, tetrapolar, de secció 4 x 6 mm2, amb coberta del cable
de PVC, col·locat en tub (P - 23)

4,27 14,000 59,78

19 PGTEIA-01 u Connexió soterrada tipus T2 derivació. Unió acabada. Inclou material
mà d'obra i maquinària necessaris (P - 26)

52,29 1,000 52,29

20 TEIA03 u Numeració de punts de llum, realització d'esquemes unifilars dels
quadres i legalitzacions de les instal·lacions de baixa tensió on s'ha
actuat. Inclou certificats, bultlletins, projectes i visats necessaris per tal
de permetre legalitzar la part de les instal·lacions modificades quan
l'ajuntament passi la corresponent inspecció periodica. En cas que
d'acord a la normativa vigent les actuacions realitzades necessitessin
ser legalitzades aquesta partida també inclou la realització de tots els
tràmits i les taxes d'inspecció i control de l'entiat col·laboradora de
l'administració. No inclou la realizació de totes aquelles correccions de
les instal·lacions o de la documentació derivades de parts
d'instal·lacions que no formen part de l'ambit d'actuació d'aquest
projecte.  (P - 30)

2,83 1,000 2,83

21 111EM112 u SEGURETAT I SALUT:
PARTIDA D'ABONAMENT ÍNTEGRE PER A ELEMENTS PER A
L'ACOMPLIMENT DE LA NORMATIVA DE SEGURETAT I SALUT
VIGENT. REPERCUSIÓ D'AMORTITZACIÓ EN LA DESPESA DE
MATERIAL NECESSARI A QUALSEVOL OBRA:
1) COL·LECTIU: FARMACIOLA, XARXES, ETCÈTERA,
2) PERSONAL: CASCS, GUANTS, ULLERES, CINTURONS,
CALÇAT, ETCÈTERA
SEGONS INDICACIONS DE L´ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT
O, EN EL SEU DEFECTE, DE L´ESTUDI BÀSIC; I SEMPRE
SEGONS PLA DE SEGURETAT REALITZAT PEL CONSTRUCTOR.
3) ELEMENTS NECESSARIS PER A LA CORRECTE
SENYALITZACIÓ I BALLAT DE L'OBRA
(P - 1)

9,43 1,000 9,43

22 TEIA04 u CONTROL DE QUALITAT. PARTIDA D'ABONAMENT INTEGRE PER
A LA REALITZACIÓ DEL CONTROL DE QUALITAT D'ACORD A LA
NORMATIVA VIGENT I A LES ESPECIFICACIONS DE LA
DIRECCIÓ FACULTATIVA.

4,72 1,000 4,72

EUR
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INCLOU GESTIÓ DOCUMENTALS, CERTIFICACIONS DE
PRODUCTES I ESTUDIS LUXOMETRICS DE L'ESTAT FINAL PER
COMPROVAR QUE S'HAN ACONSEGUIT ELS VALORS
DESITJATS (P - 31)

TOTAL Capítol 01.17 1.207,33

Obra 01 Pressupost EPSQPV

Capítol 18 captallums

1 PBCG-HCT5 u Captallums retrorreflectant per a senyalització vial horizontal diametre
100mm, amb retrorreflector de vidre templat, fixat adherit al paviment
en anclatge de 25 mm de profunditat, resistència a la compresió de 40
tones i altura sobre la via màximà de 19mm (P - 20)

31,26 48,000 1.500,48

TOTAL Capítol 01.18 1.500,48

EUR
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RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 1

NIVELL 2 :  Capítol Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Capítol 01.01  A402 1.173,73
Capítol 01.02  B208-B310 2.102,40
Capítol 01.03  B304 2.713,25
Capítol 01.04  C315 1.931,71
Capítol 01.05  E201 2.151,51
Capítol 01.06  E203 2.038,37
Capítol 01.07  F403 1.445,60
Capítol 01.08  I359 2.348,92
Capítol 01.09  O103 2.114,03
Capítol 01.10  AW501 2.054,94
Capítol 01.11  S203B 2.158,11
Capítol 01.12  AK114 1.251,60
Capítol 01.13  AK317 1.226,79
Capítol 01.14  AQ221 450,36
Capítol 01.15  AQ456 1.627,88
Capítol 01.16  K507 1.361,52
Capítol 01.17  J105 1.207,33
Capítol 01.18  captallums 1.500,48
Obra 01 Pressupost EPSQPV 30.858,53
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

30.858,53
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 1 :  Obra Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obra 01 Pressupost EPSQPV 30.858,53

30.858,53

euros
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PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.......................................................................... 30.858,53

13 % Despeses generals SOBRE 30.858,53...................................................................... 4.011,61

6 % Benefici industrial SOBRE 30.858,53.......................................................................... 1.851,51

Subtotal 36.721,65

21 % IVA SOBRE 36.721,65............................................................................................... 7.711,55

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 44.433,20

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 

( QUARANTA-QUATRE MIL QUATRE-CENTS TRENTA-TRES EUROS AMB VINT CÈNTIMS )
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