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1. M E M O R I A.
1.1. ANTECEDENTS
En el municipi de Sant Jaume de Llierca, existeix una Unitat d’Actuació, la UA7
“Industrial Monter” on es troba ubicada l’empresa “EMBUTITS MONTER, SA” i que
s’ha desenvolupat parcialment.
El present projecte vol especificar les actuacions a realitzar per tal de desenvolupar
totalment i urbanitzar la UA7 “Industrial Monter”.

1.2 ORDRE DE REDACCIÓ DEL PROJECTE.
Es redacta el present projecte "URBANITZACIÓ DE LA UA7 – INDUSTRIAL
MONTER" en el Terme Municipal de Sant Jaume de Llierca, per l’arquitecte Joaquim
Figa i Mataró, en satisfacció a la sol·licitud que l'empresa promotora EMBUTITS
MONTER, SA (NIF. A-17.240.722) ha realitzat.

1.3 RESUM DELS ESTUDIS TÈCNICS PRECEDENTS QUE SERVEIXEN DE
BASE PER AL PROJECTE.
Per a la redacció del projecte s'han realitzat les inspeccions oculars pertinents.
S’ha realitzat un aixecament topogràfic de la zona.
S'ha disposat de tota la documentació integrant en les Normes Subsidiàries de
Planejament del municipi.

-1-

S’han disposat dels plànols de la distribució de tots els serveis existents.
Conclusions:
.- Els terrenys on s’escau la UA7, la superfície de la quals és d'uns 16.377,38
m2, es troben parcialment urbanitzats i utilitzats com a zona industrial.
.- No existeixen afectacions.
.- Les mancances per a urbanitzar completament la UA7 es redueixen a la
pavimentació de la vorera que limita amb el carrer major, la remodelació de
l’enllumenat públic d’aquesta zona i a l’ordenació de la zona verda.
.- Tots els serveis existents són suficients.

1.4 NECESSITATS.
La vorera a projectar es realitzarà d’acord amb la proposta del projecte de
remodelació del carrer Major redactat pels tècnics del Consell Comarcal de la
Garrotxa.
L’ enllumenat a col·locar a la vorera seguirà els mateixos paràmetres projectats en el
projecte de remodelació del carrer Major redactat pels tècnics del Consell Comarcal
de la Garrotxa.
El grau d'il·luminació previst, per tractar-se d'una zona residencial, es com a mínim
de 15 lux.
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La xarxa d’enllumenat públic es projectarà seguin les prescripcions del RBT i les
seves ITC (RD 842/2002), i més concretament la ITC-BT-09.
En la vorera es proposa una dotació d’arbres que reforçaran el límit així com la
dotació d’una barana per a salvar el desnivell existent entre la vorera i la zona
industrial.
La remodelació de la zona verda consistirà en la dotació de gespa i conservació dels
arbres actuals.

1.5 SOLUCIONS I JUSTIFICACIÓ DE LA SOLUCIÓ ADOPTADA.
La solució adoptada s'alinea amb la normativa de la Unitat d’Actuació aprovada.
L'amplada de la secció de les voreres previstes és variable, seguint el que marquen
les normes urbanístiques aprovades.
El dimensionat de les xarxes es justifica en els annexos de càlcul presentat
conjuntament amb aquesta memòria.
Amb aquests objectius, es realitzaran les obres d'urbanització de la UA7 “Industrial
Monter”, seguin estrictament els condicionats marcats per la propietat i l'Ajuntament.

1.6 DESCRIPCIÓ DE LES OBRES OBJECTE DEL PROJECTE.
Les obres consistiran en les següents operacions:
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1.

Tall paviment existent, demolició de rigola i vorada on existeix i moviment de
terres per aconseguir l’esplanació de la vorera.

2.

Aconseguida la cota d’esplanació de la vorera, és el moment de realitzar les
obres dels serveis sota calçada. Atesa la naturalesa de l’obra es realitzarà la
dotació de canalització per a l’enllumenat públic en substitució de l’existent.

3.

Es realitzarà la fonamentació de les columnes, amb la col·locació dels perns
d’anclatge dins del formigó.

4.

Una vegada realitzada l’extensió de la xarxa d’enllumenat es procedirà a la
extensió de la capa de base de tot-ú artificial compactat sota vorera.

5.

S'alinearan i es col·locaran els encofrats de 20 cm d’alçada coincidint amb les
línies mestres de rigoles i es formarà la rigola i la vorada de la vorera.

6.

Es retiraran els encofrants i s’estendrà la capa base de formigó de 10 cm en
la zona de voreres, es formaran els escosells i llavors es col·locarà el pannot.

7.

S’estendrà el cablejat de l’enllumenat públic, s'instal·laran les columnes,
sobre les seves bases, i les làmpades de l'enllumenat públic i es connectarà a
la xarxa existent.

8.

Finalment es realitzarà la plantació dels arbres en la zona de voreres i de la
gespa en zona verda.

9.

Es col·locarà la barana de protecció entre vorera i zona industrial i a zona
verda.
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1.7 JUSTIFICACIÓ DEL DIMENSIONAT I DISPOSICIÓ DEL CONJUNT DE LES
OBRES.
PAVIMENTACIÓ.
La traça i l'amplada proposada estan totalment condicionats per les normes
subsidiàries i als carrers ja urbanitzats.
Les vorades – rigoles seran de formigó prefabricat de 600 Kg/cm2 de
resistència a la compressió i 70-80 kg/cm2 de resistència a la flexió, i es
col·locaran sobre solera de formigó HM-20/P/40/I i rejuntat amb morter.
En la rigola s’incorporarà els corresponents embornals per a la recollida de
les aigües de pluja, que seran del tipus sifónic.
La vorera tindrà per base un paviment de formigó HM-20/P/40/I de 10 cm de
gruix solidari amb la vorada que serà del tipus T2. Estarà formada per loses
de 40X20x7 cm. tipus “vulcano” color platja posat a truc de maceta amb
morter mixt 1:2:10/165 litres i beurada de ciment porlant. Les llosetes tindran
una resistència a la compressió de 600 Kg/cm2, i una resistència a la flexotracció de 60 Kg/cm2. En els guals per a vianants es col·locaran llosetes de
textura diferent a la resta de la vorera, als efectes de que puguin ésser
percebuts sensorialment pels invidents i utilitzats pels disminuïts físics.
Coincidint amb la rigola exterior es col·locaran els embornals de recollida
d’aigua plujana.
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ENLLUMENAT PÚBLIC.
La xarxa d'enllumenat públic de la UA es realitzarà amb lluminàries simètriques tipus
iluca amb difusor i dues làmpades de vapor de mercuri de 150 w.
Les columnes seran de planxa d'acer galvanitzat, de tronc cilíndric i d’alçada 4
metres, disposades de forma bilateral respecte a l’altre vorera.
El subministra elèctric es realitzarà amb conductors de 6 mm2 de secció protegit
amb un conducte de PVC flexible de 60 mm. de diàmetre i grau de protecció
mecànica IP-7, que enllaçarà amb les diferents fonamentacions de les columnes.
S’utilitzarà l’escomesa i el quadre existent a la zona per a donar servei al punts
projectats.
La instal·lació de les columnes inclou les operacions següents:

-

Formigonament del dau de base, amb les perns d'ancoratge.

-

L'hissat, fixació i anivellament.

-

Connexionat a la xarxa.

S'ha d’instal·lar en posició vertical.
Ha de quedar fixada sòlidament a la base de formigó pels seus perns.
La fixació de la platina de base als perns s'ha de fer mitjançant volanderes,
femelles i contrafemelles.
La situació de la porta del compartiment per a accessoris ha de ser la
recomenada per la UNE 72-402.
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Ha de quedar connectada al conductor de terra mitjançant la pressió de
terminal, cargol i femelles.
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'alçada del pal més 5 m.
La instal·lació elèctrica s'ha de fer sense tensió a la línia.
La instal·lació de les llumeneres inclou les operacions següents:
- Muntatge, fixació i anivellament
- Connexionat i col·locació de les làmpades
La instal·lació elèctrica s'ha de fer sense tensió a la línia.

1.8 TERMINIS D' EXECUCIÓ I DE GARANTIA.
Es proposa com a termini d'execució de la totalitat dels apartats de la urbanització
de la UA7 “Industrial Monter” de un (1) mes a partir del replanteig i com a termini de
garantia el de dotze (12) mesos a partir de la recepció provisional de les obres;
moment que s’entregaran a l’Ajuntament de Sant Jaume de Llierca.
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1.9 RESUM DEL PRESSUPOST.
El pressupost d'Execució Material puja a: 161.018,41’- Euros.

1.10 CLOENDA.
Amb el que s'exposa i els documents que s'acompanyen, s'estima suficientment
detallat el present Projecte, per que pugui servi de base a la contractació i efectiva
construcció de les obres.

Sant Jaume de Llierca, maig 2010
Els arquitectes
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ANNEXES A LA MEMÒRIA

Annex justificació acompliment
normativa supressió barreres
arquitectòniques

ACOMPLIMENT DE LA NORMATIVA SOBRE SUPRESSIÓ DE BARRERES
ARQUITECTÒNIQUES.
Itineraris adaptats
Les amplades de les voreres són de com a mínim 2 m amb escossells de 0,9
m.
Les entrades a les finques i en els canvis de direcció les amplades, lliures
d'obstacles, disposen d’una amplada mínima de 1,5 m i d'1,2 m
respectivament.
La pendent longitudinal del carrer és inferior al 8% màxim per a recorreguts
adaptats.
La pendent transversal del carrer és del 2%.
Paviments
Els registres s’han dissenyat a cota de paviment, i les reixes i escocells
disposaran de forats amb passos menors de 3 cm.
Guals
S’han disposat de guals adaptats per a permetre el creuament dels carrers i les
entrades de vehicles a aparcaments privats.

Annex justificació acompliment
normativa eliminació de residus
de la construcció (Decret 201)

GESTIÓ DE RESIDUS
Materials principals
Demolicions:
Peces de formigó, panots, formigons i asfalts;
procedents de la demolició de vorades,
voreres i paviments.
Tipus de residu:
No especial. CER-170107.
Gestió a l’obra:
Segregació en contenidors o dipòsit separat; abans de evacuar
cal verificar que no s’han barrejat amb altres residus de diferent
tipologia.
Tractament
Dipòsit autoritzat de terres.
Terres procedents d'excavació:
Terres vegetals i sols tolerables.
Tipus de residu:
No especial. CER-170504.
Gestió a l’obra:
Dipòsit separat; abans de evacuar cal verificar que no s’han
barrejat amb altres residus de diferent tipologia.
Tractament
Dipòsit autoritzat de terres.

VOLUM TOTAL:
Suma amidaments de la partida F2R12210: 84,55 m3
PES TOTAL:
95 Tn
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ANNEXES DE CÀLCUL

Càlcul elèctric enllumenat públic

CÀLCULS ELÈCTRICS ENLLUMENAT PÚBLIC
PROJECTE D'URBANITZACIÓ DE MONTER
Línia 1
Línia
Sortida
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

pot. Nom. coef.
coef. pot.
pot.
(W)
recep. simul. punt
càlcul
U (V) cos phi long. (m)
0
1,8
1
0
2336
400
0,9
0
85
1,8
1
153
2336
400
0,9
80
85
1,8
1
153
2183
400
0,9
15
85
1,8
1
153
2030
400
0,9
9
85
1,8
1
153
1877
400
0,9
12
85
1,8
1
153
1724
400
0,9
15
33
1,8
1
59
1571
400
0,9
6
33
1,8
1
59
1512
400
0,9
5
33
1,8
1
59
1453
400
0,9
5
33
1,8
1
59
1393
400
0,9
5
33
1,8
1
59
1334
400
0,9
5
33
1,8
1
59
1274
400
0,9
5
33
1,8
1
59
1215
400
0,9
5
33
1,8
1
59
1156
400
0,9
5
33
1,8
1
59
1096
400
0,9
5
33
1,8
1
59
1037
400
0,9
5
33
1,8
1
59
977
400
0,9
5
85
1,8
1
153
918
400
0,9
8
85
1,8
1
153
765
400
0,9
18
85
1,8
1
153
612
400
0,9
24
85
1,8
1
153
459
400
0,9
24
85
1,8
1
153
306
400
0,9
24
85
1,8
1
153
153
400
0,9
24
1.298

inst.
(A.)
3,75
3,75
3,50
3,26
3,01
2,77
2,52
2,42
2,33
2,23
2,14
2,04
1,95
1,85
1,76
1,66
1,57
1,47
1,23
0,98
0,74
0,49
0,25

secció
(mm2)
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

característiques conductors
tipus
cable
conducció
RV-K
cu
tub Ø90
RV-K
cu
tub Ø90
RV-K
cu
tub Ø90
RV-K
cu
tub Ø90
RV-K
cu
tub Ø90
RV-K
cu
tub Ø90
RV-K
cu
tub Ø90
RV-K
cu
tub Ø90
RV-K
cu
tub Ø90
RV-K
cu
tub Ø90
RV-K
cu
tub Ø90
RV-K
cu
tub Ø90
RV-K
cu
tub Ø90
RV-K
cu
tub Ø90
RV-K
cu
tub Ø90
RV-K
cu
tub Ø90
RV-K
cu
tub Ø90
RV-K
cu
tub Ø90
RV-K
cu
tub Ø90
RV-K
cu
tub Ø90
RV-K
cu
tub Ø90
RV-K
cu
tub Ø90
RV-K
cu
tub Ø90

caiguda
parcial (%)
0,000
0,348
0,061
0,034
0,042
0,048
0,018
0,014
0,014
0,013
0,012
0,012
0,011
0,011
0,010
0,010
0,009
0,014
0,026
0,027
0,020
0,014
0,007

caiguda
total (%)
0,000
0,348
0,409
0,443
0,484
0,533
0,550
0,564
0,578
0,591
0,603
0,615
0,626
0,637
0,647
0,657
0,666
0,680
0,705
0,733
0,753
0,767
0,773

ELECTRIC ENLLUMENAT PÚBLIC
El grau d'il·luminació previst, per tractar-se d'una zona residencial, es de 15 lux.
La xarxa es projecte com a extensió de l’existent, amb cable de 4x6 mm²,
i es dotarà de columnes a 4m amb 1 làmpades de 70 W de VSAP, com les
existents a la zona, amb un total de 11 punt de llums entre les dues
zones verdes.
A la zona de l’escala es col·locaran lluminàries encastades tipus PL de
18 W, amb un total de 11 punts de llum encastats en el mur i en l’escala

La càrrega pel conjunt de l'obra és la que a continuació s'indica:
Línia de 11 làmpades de 70 w c/u i 11 làmpades de 18 w. c/u.
Per tant:

11 bombetes x 70 w

=

770 w

11 bombetes x 18 w

=

198 w

22 enceses

=

330 w

x 15 w

Total instal·lada :

1.298 W

Potència màxima (moment de connexió) 1.298 w x 1,8 = 2.336,4 w
La línia disposarà de cable conductor de Cu VV 0,6/1Kv de 4x6 mm 2 ,
soterrat i canalitzat amb tub anellat de polietilè de 60 mm de diàmetre
mínim, el qual es trobarà senyalitzat amb cinta.

CÀLCUL DE LES LINIES.
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Fórmules aplicades:
pel càlcul de la intensitat en línia trifàsica

I=

W
3 ∗ V ∗ cos ρ

pel càlcul de la caiguda de tensió en línia trifàsica:

CDT P (%) =

W ∗ m ∗ 100
K ∗ s ∗V 2

Càlcul de la caiguda de tensió total:

CDTti (%) = CDT pi (%) + CDT pi −1 (%) −

CDT pi (%) ∗ CDT pi −1 (%)
100

on:
- I, és la intensitat, en Ampers
- V, és el voltatge, en Volts
- Cos r, és 1 al utilitzar 1,8 com a factor en làmpades de descàrrega
- W, és la potència, en Watts
- m, és la longitud, en metres
- K, és la conductivitat (56 pel coure)
- s, és la secció del conductor, en mm2
- CDT, és la caiguda de tensió
per l’augment de 2.336,4 w a la línia trifàsica existent suposa un
increment de caiguda de potencial al final de línia de 0,773%.
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CIRCUIT DE TERRA.
Característiques de la instal·lació:
Línia de terres amb cable de 16 mm² de Coure nu
Piquetes de 17,3 mm x 2.0 m

384 m
11 ut

Resistència de terra per pica:

R p1 =

δt
l

=

500
= 250ohms
2

14 piques redueixen la resistència a:

Rp8 =

250
= 22, 72ohms
11

Resistència de terra del conductor soterrat:

Rc =

2δ t 2 ∗ 500
=
= 2, 6ohms
L
384

Com a aproximació podem considerar les dues resistències connectades
en paral·lel:

RT =

R p 8 ∗ Rc
R p 8 + Rc

=

22, 72 ∗ 2, 6
= 2,33ohms
22, 72 + 2, 6

on:
- Rp1, és la resistència d’una pica, en ohms
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- Rp8, és la resistència de les 8 piques, en ohms
- Rc, és la resistència del conductor, en ohms
- l, és la longitud de la pica, en metres, en el nostre cas 2 m
- L, és la longitud del cable de coure nu soterra, en metres, en el nostre cas 190 m
- rt, és la resistivitat del terreny, en ohms . m
es considera com a terreny sorres argilloses i graves, rt = 500 ohms * m
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Càlcul Estructura

MEMÒRIA ESTRUCTURA
1. ESCALA METÀL·LICA
1.1 CARACTERISTIQUES DELS MATERIALS
Acer perfils Laminats i Armats:
Perfils conformats:
Formigó: HA250
Acer barres: B500S

S275
S235

1.2 Ancoratges en trasdós de mur existent de mampostería: es comprovarà una
resistencia a tracció de 5T.
1.3 Accions: Sobrecàrrega: 0,5 T/m2 / càrrega puntual: 0,2T en qualsevol punt
Sobrecárrega vertical en linia barana: 0,2 T
Sobrecàrrega horitzontal a h=1,20m: 0,1 T

2 MURS de CONTENCIÓ
Murs de gravetat: els murs de gravetat fins h=2m són de mampostería en sec, amb la
disposició correcta dels blocs de pedra que s'indica en els plànols: amb peces clau de
lligam de tot el cos del mur i juntes seques horitzontals o amb lleugera pendent contra el
terreny.
Murs de formigó armat en ménsula:
Seccions 1-2-3 (Plànol 04b) És un mur amb taló en el trasdós i puntera mínima en el
intradós. L'objectiu és que les pressions sobre el terreny tinguin un diagrama
aproximadament rectangular, com és el cas dels murs amb més taló que puntera.
D'aquesta manera, es minimitza l'acció horitzontal sobre el mur existent, que no és
possible comprovar. Limitant l'alçada del fons de fonamentació a un angle de 45º
respecte a l'arrancada de l'existent, podem considerar que no es transmeteixen més
accions horitzontals a la paret d'aquest mur que les existents actualment.
En previsió de que algún vehícle pessant pugui accedir accidentalment a la vorera, s'ha
previst una sobrecàrrega en coronació de 1T/m2
Secció B (Plànol 05b)
Es tracta d'un mur d'alçada i nivell de fonamentació variables, que cal esgraonar. Hem
calculat la secció més desfavorable. El gruix de la sabata es fa necessari per evitar el
bolc.
El mur está separat de la mitgera, per respectar el fonament sobresortint de l'edifici
existent.

Per a altres dades i comprovacions, veure llistats de càlcul adjunts.
3. NORMATIVA
S’acompleixen els documents bàsics de referència:
DB-SE Seguretat estructural i en concret:
DB-SE-EA Accions
DB-SE-A Seguretat estructural - Acer
DB-SE-C Seguretat estructural - Fonaments i elements de contenció
DB-SU Seguretat d'utilització
i el vigent:
EHE formigó armat
S’acompleix la Normativa d’Habitabilitat i Supressió de Barreres arquitectóniques
(exteriors) de la Generalitat de Catalunya
____________________
Annexes:
Annex 1 Mur seccions 1-2-3 (plànol 04b)
Annex 2 Mur secció B (plànol 05b)
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1.- NORMA I MATERIALS
Norma: EHE-CTE (Espanya)
Formigó: HA-25, Control Estadístico
Acer de barres: B 500 S, Control Normal
Tipus d'ambient: Clase IIa
Recobriment en l'intradós del mur: 3.0 cm
Recobriment en l'extradós del mur: 3.0 cm
Recobriment superior de la fonamentació: 5.0 cm
Recobriment inferior de la fonamentació: 5.0 cm
Recobriment lateral de la fonamentació: 7.0 cm
Grandària màxima del granulat: 20 mm

2.- ACCIONS
Empenta en l'intradós: Pasiu
Empenta en l'extradós: Actiu

3.- DADES GENERALS
Cota de la rasant: 0.00 m
Alçària del mur sobre la rasant: 0.45 m
Enrasat: Trasdos
Longitud del mur en planta: 50.00 m
Separació dels junts: 20.00 m
Tipus de fonamentació: Sabata correguda

4.- DESCRIPCIÓ DEL TERRENY
Percentatge del fricció intern entre el terreny i l'intradós del mur: 0 %
Percentatge del fricció intern entre el terreny i el extradós del mur: 0 %
Evacuació per drenatge: 100 %
Percentatge d'empenta passiu: 100 %
Cota empenta passiu: 0.50 m
Tensió admissible: 1.50 kp/cm²
Coeficient de fregament terreny-fonament: 0.57

ESTRATS
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Referències Cota superior
1

0.00 m

Descripció

Coeficients d'empenta

Actiu extradós: 0.33
Densitat aparent: 1.80 kg/dm³
Densitat submergida: 1.10 kg/dm³ Passiu intradós: 3.00
Angle fricció intern: 30.00 graus
Cohesió: 0.00 t/m²

5.- GEOMETRIA
MUR
Alçaria: 3.80 m
Gruix superior: 40.0 cm
Gruix inferior: 40.0 cm

SABATA CORREGUDA
Amb puntera i taló
Cantell: 50 cm
Vols intrados / trasdos: 20.0 / 170.0 cm
Formigó de neteja: 10 cm

6.- ESQUEMA DE LES FASES

Fase 1: Fase

7.- CÀRREGUES
CÀRREGUES EN L'EXTRADÓS
Tipus

Cota

Dades

Fase inicial Fase final

Uniforme En superfície Valor: 1 t/m² Fase

Fase

8.- RESULTATS DE LES FASES
Esforços sense majorar.
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FASE 1: FASE
CÀRREGA PERMANENT I EMPENTA DE TERRES AMB SOBRECÀRREGUES
Cota
(m)

Llei de tallants Llei de moment flector Llei d'empentes Pressió hidrostàtica
(t/m)
(t·m/m)
(t/m²)
(t/m²)

Llei d'axials
(t/m)

0.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.08

0.37

0.00

0.00

0.00

0.00

-0.30

0.75

0.13

0.02

0.51

0.00

-0.68

1.13

0.36

0.11

0.74

0.00

-1.06

1.51

0.69

0.30

0.97

0.00

-1.44

1.89

1.10

0.64

1.19

0.00

-1.82

2.27

1.59

1.15

1.42

0.00

-2.20

2.65

2.18

1.86

1.65

0.00

-2.58

3.03

2.85

2.82

1.88

0.00

-2.96

3.41

3.61

4.04

2.11

0.00

-3.34

3.79

4.45

5.57

2.33

0.00

3.80
4.47
Cota: -3.35 m Cota: -3.35 m

5.61
Cota: -3.35 m

2.34
Cota: -3.35 m

0.00
Cota: 0.45 m

0.00
Cota: 0.45 m

0.00
Cota: 0.45 m

0.00
Cota: 0.45 m

Màxims
Mínims

0.00
Cota: 0.45 m

0.00
Cota: 0.45 m

CÀRREGA PERMANENT I EMPENTA DE TERRES
Cota
(m)

Llei d'axials
(t/m)

Llei de tallants Llei de moment flector Llei d'empentes Pressió hidrostàtica
(t/m)
(t·m/m)
(t/m²)
(t/m²)

0.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.08

0.37

0.00

0.00

0.00

0.00

-0.30

0.75

0.03

0.00

0.18

0.00

-0.68

1.13

0.14

0.03

0.41

0.00

-1.06

1.51

0.33

0.12

0.63

0.00

-1.44

1.89

0.62

0.30

0.86

0.00

-1.82

2.27

0.99

0.60

1.09

0.00

-2.20

2.65

1.45

1.06

1.32

0.00

-2.58

3.03

1.99

1.71

1.54

0.00

-2.96

3.41

2.62

2.58

1.77

0.00

3.79

3.34

3.71

2.00

0.00

3.80
3.36
Cota: -3.35 m Cota: -3.35 m

3.74
Cota: -3.35 m

2.01
Cota: -3.35 m

0.00
Cota: 0.45 m

0.00
Cota: 0.45 m

0.00
Cota: 0.45 m

0.00
Cota: 0.45 m

-3.34
Màxims
Mínims

0.00
Cota: 0.45 m

0.00
Cota: 0.45 m

9.- COMBINACIONS
HIPÒTESI
1 - Càrrega permanent
2 - Empenta de terres
3 - Sobrecàrrega

COMBINACIONS PER ESTATS LÍMIT ÚLTIMS
Hipòtesi
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Combinació

1

2

3

1

1.00 1.00

2

1.60 1.00

3

1.00 1.60

4

1.60 1.60

5

1.00 1.00 1.60

6

1.60 1.00 1.60

7

1.00 1.60 1.60

8

1.60 1.60 1.60

COMBINACIONS PER ESTATS LÍMIT DE SERVEI
Hipòtesi
Combinació

1

2

3

1

1.00 1.00

2

1.00 1.00 0.60

10.- DESCRIPCIÓ DE L'ARMAT
CORONACIÓ
Armadura superior: 2 Ø12
Ancoratge intrados / trasdos: 31 / 30 cm
TRAMS
Intrados

Núm.
1

Vertical
Ø10c/30

Trasdos
Horitzontal
Ø16c/30

Encavallament: 0.25 m

Vertical
Ø16c/30

Horitzontal
Ø16c/30

Encavallament: 0.6 m
SABATA

Armadura

Longitudinal

Superior

Ø12c/20

Inferior

Ø12c/20

Transversal
Ø16c/30
Longitud d'ancoratge en prolongació: 50 cm
Ø12c/20
Pota intrados / trasdos: 15 / - cm

Longitud de pota en arrencada: 30 cm

11.- COMPROVACIONS GEOMÈTRIQUES I DE RESISTÈNCIA
Referència: Mur: gu (gu)
Comprovació

Valors

Estat

Comprobació a rasant en arranc mur:

Màxim: 21.5 t/m
Calculat: 7.15 t/m

Compleix

Mínim: 20 cm
Calculat: 40 cm

Compleix

Gruix mínim del tram:
Jiménez Salas, J.A.. Geotecnia i Ciments II, (Cap. 12)

Separació lliure mínima armadures horitzontals:
Norma EHE-98. Article

66.4.1

Mínim: 2.5 cm

-Trasdós:

Calculat: 28.4 cm

Compleix

-Intradós:

Calculat: 28.4 cm

Compleix
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Separació màxima armadures horitzontals:
Norma EHE, article 42.3.1

Màxim: 30 cm

-Trasdós:

Calculat: 30 cm

Compleix

-Intradós:

Calculat: 30 cm

Compleix

Quantia mínima geomètrica horitzontal:
Article 42.3.5 de la norma EHE

Mínim: 0.0016

-Trasdós (-3.35 m):

Calculat: 0.00167

Compleix

-Intradós (-3.35 m):

Calculat: 0.00167

Compleix

Quantia mínima mecànica horitzontal per cara:
Criterio J.Calavera. Murs de contenció i murs de sótan. (Quantia horitzontal > 20% Quantía
vertical)

Calculat: 0.00167

-Trasdós:

Mínim: 0.00033

Compleix

-Intradós:

Mínim: 0.00013

Compleix

Mínim: 0.0009
Calculat: 0.00167

Compleix

Mínim: 0.00153
Calculat: 0.00167

Compleix

Mínim: 0.00027
Calculat: 0.00065

Compleix

Mínim: 1e-005
Calculat: 0.00065

Compleix

Màxim: 0.04
Calculat: 0.00233

Compleix

Quantia mínima geométrica vertical cara traccionada:
-Trasdós (-3.35 m):
Article 42.3.5 de la norma EHE

Quantia mínima mecànica vertical cara traccionada:
-Trasdós (-3.35 m):
Norma EHE, article 42.3.2 (Flexió simple o composta)

Quantia mínima geométrica vertical cara comprimida:
-Intradós (-3.35 m):
Article 42.3.5 de la norma EHE

Quantia mínima mecànica vertical cara comprimida:
-Intradós (-3.35 m):
Norma EHE, article 42.3.2 (Flexió simple o composta)

Quantia màxima geomètrica d'armadura vertical total:
- (0.45 m):
EC-2, art. 5.4.7.2

Separació lliure mínima armadures verticals:
Norma EHE-98. Article

66.4.1

Mínim: 2.5 cm

-Trasdós:

Calculat: 26.8 cm

Compleix

-Intradós:

Calculat: 28 cm

Compleix

Separació màxima entre barres:
Norma EHE, article 42.3.1

Màxim: 30 cm

-Armadura vertical Trasdós:

Calculat: 30 cm

Compleix

-Armadura vertical Intradós:

Calculat: 30 cm

Compleix

Comprovació a flexió composta:
Comprovació realitzada per unitat de longitud de mur

Comprobació a tallant:
Article 44.2.3.2.1 (EHE-98)

Comprobació de fisuració:
Article 49.2.4 de la norma EHE

Compleix
Màxim: 13.32 t/m
Calculat: 5.86 t/m

Compleix

Màxim: 0.3 mm
Calculat: 0.18 mm

Compleix

Mínim: 0.56 m
Calculat: 0.6 m

Compleix

Longitud d'encavallaments:
Norma EHE-98. Article

66.6.2

-Base trasdós:
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-Base intradós:

Mínim: 0.25 m
Calculat: 0.25 m

Compleix

Mínim: 30 cm
Calculat: 30 cm

Compleix

Mínim: 0 cm
Calculat: 31 cm

Compleix

Mínim: 2.2 cm²
Calculat: 2.2 cm²

Compleix

Comprobació de l'ancoratge de l'armat base en coronació:
Criterio J.Calavera. Murs de contenció i murs de sótan.

-Trasdós:
-Intradós:
Àrea mínima longitudinal cara superior biga de coronació:
J.Calavera (Murs de contenció i murs de sóterrani)

Es compleixen totes les comprovacions
Informació adicional:
- Cota de la secció amb la mínima relació 'quantia horitzontal / quantia vertical' Trasdós: -3.35 m
- Cota de la secció amb la mínima relació 'quantia horitzontal / quantia vertical' Intradós: -3.35 m
- Secció crítica a flexió composta: Cota: -3.35 m, Md: 8.98 t·m/m, Nd: 3.80 t/m, Vd: 7.16 t/m, Tensió
màxima de l'acer: 3.117 t/cm²
- Secció crítica a tallant: Cota: -2.99 m
- Secció amb la màxima obertura de fissures: Cota: -3.35 m, M: 4.86 t·m/m, N: 3.80 t/m
Referència: Sabata correguda: gu (gu)
Comprovació

Valors

Estat

-Coeficient de seguretat a la bolcada:

Mínim: 1.8
Calculat: 2.71

Compleix

-Coeficiente de seguretat al relliscament:

Mínim: 1.5
Calculat: 1.86

Compleix

Mínim: 25 cm
Calculat: 50 cm

Compleix

Màxim: 1.5 kp/cm²
Calculat: 0.809 kp/cm²

Compleix

Màxim: 1.875 kp/cm²
Calculat: 1.652 kp/cm²

Compleix

Mínim: 5.74 cm²/m
Calculat: 6.7 cm²/m

Compleix

Mínim: 0 cm²/m
Calculat: 5.65 cm²/m

Compleix

Mínim: 0.41 cm²/m
Calculat: 5.65 cm²/m

Compleix

Màxim: 14.21 t/m
Calculat: 8.18 t/m

Compleix

Màxim: 13.43 t/m
Calculat: 0 t/m

Compleix

Comprovació d'estabilitat:
Valor introduït per l'usuari.

Cantell mínim:
-Sabata:
Norma EHE. Article 59.8.1.

Tensions sobre el terreny:
Valor introduït per l'usuari.

-Tensió mitja:
-Tensió màxima:
Flexió en sabata:
Comprovació basada en criteris resistents

-Armat superior extradós:
-Armat inferior extradós:
-Armat inferior intradós:
Esforç tallant:
Norma EHE. Article 44.2.3.2.1.

-Extradós:
-Intradós:
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Longitud de ancoratge:
Norma EHE-98. Article

66.5.

-Arrencada extradós:
-Arrencada intradós:
-Armat inferior extradós (Pota):
-Armat inferior intradós (Pota):
-Armat superior extradós (Pota):
-Armat superior intradós:

Mínim: 19 cm
Calculat: 42.6 cm

Compleix

Mínim: 17 cm
Calculat: 42.6 cm

Compleix

Mínim: 0 cm
Calculat: 0 cm

Compleix

Mínim: 15 cm
Calculat: 15 cm

Compleix

Mínim: 0 cm
Calculat: 0 cm

Compleix

Mínim: 34 cm
Calculat: 50 cm

Compleix

Mínim: 3.5 cm
Calculat: 5 cm

Compleix

Mínim: 7 cm
Calculat: 7 cm

Compleix

Mínim: 3.5 cm
Calculat: 5 cm

Compleix

Recobriment:
Norma EHE. Article 37.2.4.

-Inferior:
-Lateral:
-Superior:
Diàmetre mínim:
Norma EHE. Article 59.8.2.

Mínim: Ø12

-Armadura transversal inferior:

Calculat: Ø12

Compleix

-Armadura longitudinal inferior:

Calculat: Ø12

Compleix

-Armadura transversal superior:

Calculat: Ø16

Compleix

-Armadura longitudinal superior:

Calculat: Ø12

Compleix

Separació màxima entre barres:
Norma EHE. Article 42.3.1 (pàg.149).

Màxim: 30 cm

-Armadura transversal inferior:

Calculat: 20 cm

Compleix

-Armadura transversal superior:

Calculat: 30 cm

Compleix

-Armadura longitudinal inferior:

Calculat: 20 cm

Compleix

-Armadura longitudinal superior:

Calculat: 20 cm

Compleix

Separació mínima entre barres:
J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartat 3.16
(pàg.129).

Mínim: 10 cm

-Armadura transversal inferior:

Calculat: 20 cm

Compleix

-Armadura transversal superior:

Calculat: 30 cm

Compleix

-Armadura longitudinal inferior:

Calculat: 20 cm

Compleix

-Armadura longitudinal superior:

Calculat: 20 cm

Compleix

Quantia geomètrica mínima:
Criteri de CYPE Enginyers.

Mínim: 0.001

-Armadura longitudinal inferior:

Calculat: 0.00113

Compleix

-Armadura longitudinal superior:

Calculat: 0.00113

Compleix

-Armadura transversal inferior:

Calculat: 0.00113

Compleix

-Armadura transversal superior:

Calculat: 0.00134

Compleix
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Quantia mecànica mínima:
-Armadura longitudinal inferior:
Norma EHE. Article 56.2.

-Armadura longitudinal superior:
Norma EHE. Article 56.2.

-Armadura transversal inferior:
Norma EHE. Article 42.3.2.

-Armadura transversal superior:
Norma EHE. Article 42.3.2.

Mínim: 0.00028
Calculat: 0.00113

Compleix

Mínim: 0.00033
Calculat: 0.00113

Compleix

Mínim: 0.00012
Calculat: 0.00113

Compleix

Mínim: 0.00129
Calculat: 0.00134

Compleix

Es compleixen totes les comprovacions
Informació adicional:
- Moment flector pèssim a la secció de referència de l'extradós: 10.73 t·m/m
- Moment flector pèssim a la secció de referència de l'intradós: 0.79 t·m/m

12.- MEDICIÓ
Refèrencia: Mur

B 500 S, CN

Nom d'armat

Ø10

Ø12

Total
Ø16

Armat base transversal

Longitud (m)
Pes (kg)

168x4.06
168x2.50

682.08
420.53

Armat longitudinal

Longitud (m)
Pes (kg)

14x49.86 698.04
14x78.70 1101.73

Armat base transversal

Longitud (m)
Pes (kg)

168x4.04 678.72
168x6.38 1071.24

Armat longitudinal

Longitud (m)
Pes (kg)

14x49.86 698.04
14x78.70 1101.73

Armat biga coronació

Longitud (m)
Pes (kg)

2x49.86
2x44.27

99.72
88.53

Armadura inferior - Transversal

Longitud (m)
Pes (kg)

251x2.30
251x2.04

577.30
512.55

Armadura inferior - Longitudinal

Longitud (m)
Pes (kg)

12x49.86
12x44.27

598.32
531.21

Armadura superior - Transversal Longitud (m)
Pes (kg)

168x2.13
168x3.36

Armadura superior - Longitudinal Longitud (m)
Pes (kg)

10x49.86
10x44.27

357.84
564.79
498.60
442.67

Inicis - Transversal - Esquerra

Longitud (m)
Pes (kg)

168x0.97
168x0.60

162.96
100.47

Inicis - Transversal - Dreta

Longitud (m)
Pes (kg)

Totals

Longitud (m)
Pes (kg)

845.04
521.00

1773.94
1574.96

2654.40
4189.50 6285.46

Total amb pèrdues
(10.00%)

Longitud (m)
Pes (kg)

929.54
573.10

1951.33
1732.46

2919.84
4608.45 6914.01

168x1.32
168x2.08

221.76
350.01

Resum d'amidament (inclui pèrdues d'acer)
B 500 S, CN (kg)
Element

Ø10

Ø12

Ø16

Formigó (m³)
Total HA-25, Control Estadístico Neteja

Refèrencia: Mur

573.10 1732.46 4608.45 6914.01

133.50

11.50

Totals

573.10 1732.46 4608.45 6914.01

133.50

11.50
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1.- NORMA I MATERIALS
Norma: EHE-CTE (Espanya)
Formigó: HA-25, Control Estadístico
Acer de barres: B 500 S, Control Normal
Tipus d'ambient: Clase IIa
Recobriment en l'intradós del mur: 3.0 cm
Recobriment en l'extradós del mur: 3.0 cm
Recobriment superior de la fonamentació: 5.0 cm
Recobriment inferior de la fonamentació: 5.0 cm
Recobriment lateral de la fonamentació: 7.0 cm
Grandària màxima del granulat: 20 mm

2.- ACCIONS
Empenta en l'intradós: Pasiu
Empenta en l'extradós: Actiu

3.- DADES GENERALS
Cota de la rasant: 0.00 m
Alçària del mur sobre la rasant: 0.00 m
Enrasat: Trasdos
Longitud del mur en planta: 50.00 m
Separació dels junts: 20.00 m
Tipus de fonamentació: Sabata correguda

4.- DESCRIPCIÓ DEL TERRENY
Percentatge del fricció intern entre el terreny i l'intradós del mur: 0 %
Percentatge del fricció intern entre el terreny i el extradós del mur: 0 %
Evacuació per drenatge: 100 %
Percentatge d'empenta passiu: 100 %
Cota empenta passiu: 0.50 m
Tensió admissible: 1.20 kp/cm²
Coeficient de fregament terreny-fonament: 0.15

ESTRATS
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Referències Cota superior
1

0.00 m

Descripció

Coeficients d'empenta

Actiu extradós: 0.33
Densitat aparent: 1.80 kg/dm³
Densitat submergida: 1.10 kg/dm³ Passiu intradós: 3.00
Angle fricció intern: 30.00 graus
Cohesió: 0.00 t/m²

5.- GEOMETRIA
MUR
Alçaria: 3.00 m
Gruix superior: 40.0 cm
Gruix inferior: 40.0 cm

SABATA CORREGUDA
Amb puntera i taló
Cantell: 50 cm
Vols intrados / trasdos: 20.0 / 150.0 cm
Formigó de neteja: 10 cm

6.- ESQUEMA DE LES FASES

Fase 1: Fase

7.- CÀRREGUES
CÀRREGUES EN L'EXTRADÓS
Tipus

Cota

Dades

Fase inicial Fase final

Uniforme En superfície Valor: 1 t/m² Fase

Fase

8.- RESULTATS DE LES FASES
Esforços sense majorar.
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FASE 1: FASE
CÀRREGA PERMANENT I EMPENTA DE TERRES AMB SOBRECÀRREGUES
Cota
(m)

Llei de tallants Llei de moment flector Llei d'empentes Pressió hidrostàtica
(t/m)
(t·m/m)
(t/m²)
(t/m²)

Llei d'axials
(t/m)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.33

0.00

-0.29

0.29

0.12

0.02

0.50

0.00

-0.59

0.59

0.30

0.08

0.68

0.00

-0.89

0.89

0.53

0.20

0.86

0.00

-1.19

1.19

0.82

0.40

1.04

0.00

-1.49

1.49

1.16

0.70

1.22

0.00

-1.79

1.79

1.55

1.10

1.40

0.00

-2.09

2.09

2.00

1.63

1.58

0.00

-2.39

2.39

2.50

2.31

1.76

0.00

-2.69

2.69

3.06

3.14

1.94

0.00

-2.99

2.99

3.67

4.15

2.12

0.00

3.00
3.69
Cota: -3.00 m Cota: -3.00 m

4.19
Cota: -3.00 m

2.13
Cota: -3.00 m

0.00
Cota: 0.00 m

0.00
Cota: 0.00 m

0.33
Cota: 0.00 m

0.00
Cota: 0.00 m

Màxims
Mínims

0.00
Cota: 0.00 m

0.00
Cota: 0.00 m

CÀRREGA PERMANENT I EMPENTA DE TERRES
Cota
(m)

Llei d'axials
(t/m)

Llei de tallants Llei de moment flector Llei d'empentes Pressió hidrostàtica
(t/m)
(t·m/m)
(t/m²)
(t/m²)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

-0.29

0.29

0.02

0.00

0.17

0.00

-0.59

0.59

0.10

0.02

0.35

0.00

-0.89

0.89

0.23

0.07

0.53

0.00

-1.19

1.19

0.42

0.17

0.71

0.00

-1.49

1.49

0.66

0.33

0.89

0.00

-1.79

1.79

0.96

0.57

1.07

0.00

-2.09

2.09

1.30

0.91

1.25

0.00

-2.39

2.39

1.71

1.36

1.43

0.00

-2.69

2.69

2.16

1.94

1.61

0.00

2.99

2.67

2.66

1.79

0.00

3.00
2.69
Cota: -3.00 m Cota: -3.00 m

2.69
Cota: -3.00 m

1.80
Cota: -3.00 m

0.00
Cota: 0.00 m

0.00
Cota: 0.00 m

0.00
Cota: 0.00 m

0.00
Cota: 0.00 m

-2.99
Màxims
Mínims

0.00
Cota: 0.00 m

0.00
Cota: 0.00 m

9.- COMBINACIONS
HIPÒTESI
1 - Càrrega permanent
2 - Empenta de terres
3 - Sobrecàrrega

COMBINACIONS PER ESTATS LÍMIT ÚLTIMS
Hipòtesi
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Combinació

1

2

3

1

1.00 1.00

2

1.60 1.00

3

1.00 1.60

4

1.60 1.60

5

1.00 1.00 1.60

6

1.60 1.00 1.60

7

1.00 1.60 1.60

8

1.60 1.60 1.60

COMBINACIONS PER ESTATS LÍMIT DE SERVEI
Hipòtesi
Combinació

1

2

3

1

1.00 1.00

2

1.00 1.00 0.60

10.- DESCRIPCIÓ DE L'ARMAT
CORONACIÓ
Armadura superior: 2 Ø12
Ancoratge intrados / trasdos: 31 / 30 cm
TRAMS
Intrados

Núm.
1

Vertical
Ø10c/30

Trasdos
Horitzontal
Ø16c/30

Encavallament: 0.25 m

Vertical
Ø16c/30

Horitzontal
Ø16c/30

Encavallament: 0.6 m
SABATA

Armadura

Longitudinal

Superior

Ø12c/20

Inferior

Ø12c/20

Transversal
Ø12c/20
Longitud d'ancoratge en prolongació: 50 cm
Ø12c/20
Pota intrados / trasdos: 15 / - cm

Longitud de pota en arrencada: 30 cm

11.- COMPROVACIONS GEOMÈTRIQUES I DE RESISTÈNCIA
Referència: Mur: gu (gu)
Comprovació

Valors

Estat

Comprobació a rasant en arranc mur:

Màxim: 21.5 t/m
Calculat: 5.9 t/m

Compleix

Mínim: 20 cm
Calculat: 40 cm

Compleix

Gruix mínim del tram:
Jiménez Salas, J.A.. Geotecnia i Ciments II, (Cap. 12)

Separació lliure mínima armadures horitzontals:
Norma EHE-98. Article

66.4.1

Mínim: 2.5 cm

-Trasdós:

Calculat: 28.4 cm

Compleix

-Intradós:

Calculat: 28.4 cm

Compleix
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Separació màxima armadures horitzontals:
Norma EHE, article 42.3.1

Màxim: 30 cm

-Trasdós:

Calculat: 30 cm

Compleix

-Intradós:

Calculat: 30 cm

Compleix

Quantia mínima geomètrica horitzontal:
Article 42.3.5 de la norma EHE

Mínim: 0.0016

-Trasdós (-3.00 m):

Calculat: 0.00167

Compleix

-Intradós (-3.00 m):

Calculat: 0.00167

Compleix

Quantia mínima mecànica horitzontal per cara:
Criterio J.Calavera. Murs de contenció i murs de sótan. (Quantia horitzontal > 20% Quantía
vertical)

Calculat: 0.00167

-Trasdós:

Mínim: 0.00033

Compleix

-Intradós:

Mínim: 0.00013

Compleix

Mínim: 0.0009
Calculat: 0.00167

Compleix

Mínim: 0.00153
Calculat: 0.00167

Compleix

Mínim: 0.00027
Calculat: 0.00065

Compleix

Mínim: 1e-005
Calculat: 0.00065

Compleix

Màxim: 0.04
Calculat: 0.00233

Compleix

Quantia mínima geométrica vertical cara traccionada:
-Trasdós (-3.00 m):
Article 42.3.5 de la norma EHE

Quantia mínima mecànica vertical cara traccionada:
-Trasdós (-3.00 m):
Norma EHE, article 42.3.2 (Flexió simple o composta)

Quantia mínima geométrica vertical cara comprimida:
-Intradós (-3.00 m):
Article 42.3.5 de la norma EHE

Quantia mínima mecànica vertical cara comprimida:
-Intradós (-3.00 m):
Norma EHE, article 42.3.2 (Flexió simple o composta)

Quantia màxima geomètrica d'armadura vertical total:
- (0.00 m):
EC-2, art. 5.4.7.2

Separació lliure mínima armadures verticals:
Norma EHE-98. Article

66.4.1

Mínim: 2.5 cm

-Trasdós:

Calculat: 26.8 cm

Compleix

-Intradós:

Calculat: 28 cm

Compleix

Separació màxima entre barres:
Norma EHE, article 42.3.1

Màxim: 30 cm

-Armadura vertical Trasdós:

Calculat: 30 cm

Compleix

-Armadura vertical Intradós:

Calculat: 30 cm

Compleix

Comprovació a flexió composta:
Comprovació realitzada per unitat de longitud de mur

Comprobació a tallant:
Article 44.2.3.2.1 (EHE-98)

Comprobació de fisuració:
Article 49.2.4 de la norma EHE

Compleix
Màxim: 13.22 t/m
Calculat: 4.73 t/m

Compleix

Màxim: 0.3 mm
Calculat: 0.133 mm

Compleix

Mínim: 0.56 m
Calculat: 0.6 m

Compleix

Longitud d'encavallaments:
Norma EHE-98. Article

66.6.2

-Base trasdós:
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-Base intradós:

Mínim: 0.25 m
Calculat: 0.25 m

Compleix

Mínim: 30 cm
Calculat: 30 cm

Compleix

Mínim: 0 cm
Calculat: 31 cm

Compleix

Mínim: 2.2 cm²
Calculat: 2.2 cm²

Compleix

Comprobació de l'ancoratge de l'armat base en coronació:
Criterio J.Calavera. Murs de contenció i murs de sótan.

-Trasdós:
-Intradós:
Àrea mínima longitudinal cara superior biga de coronació:
J.Calavera (Murs de contenció i murs de sóterrani)

Es compleixen totes les comprovacions
Informació adicional:
- Cota de la secció amb la mínima relació 'quantia horitzontal / quantia vertical' Trasdós: -3.00 m
- Cota de la secció amb la mínima relació 'quantia horitzontal / quantia vertical' Intradós: -3.00 m
- Secció crítica a flexió composta: Cota: -3.00 m, Md: 6.70 t·m/m, Nd: 3.00 t/m, Vd: 5.91 t/m, Tensió
màxima de l'acer: 2.312 t/cm²
- Secció crítica a tallant: Cota: -2.64 m
- Secció amb la màxima obertura de fissures: Cota: -3.00 m, M: 3.59 t·m/m, N: 3.00 t/m
Referència: Sabata correguda: gu (gu)
Comprovació

Valors

Estat

Comprovació d'estabilitat:
Valor introduït per l'usuari.

-Coeficient de seguretat a la bolcada:

Mínim: 1.8
Calculat: 2.68

Compleix

-Coeficiente de seguretat al relliscament:

Mínim: 1.5
Calculat: 0.47

No compleix

Cantell mínim:
-Sabata:
Norma EHE. Article 59.8.1.

Mínim: 25 cm
Calculat: 50 cm

Compleix

Màxim: 1.2 kp/cm²
Calculat: 0.724 kp/cm²

Compleix

Màxim: 1.5 kp/cm²
Calculat: 1.457 kp/cm²

Compleix

Tensions sobre el terreny:
Valor introduït per l'usuari.

-Tensió mitja:
-Tensió màxima:
Flexió en sabata:
Comprovació basada en criteris resistents

Calculat: 5.65 cm²/m

-Armat superior extradós:

Mínim: 4.28 cm²/m

Compleix

-Armat inferior extradós:

Mínim: 0 cm²/m

Compleix

-Armat inferior intradós:

Mínim: 0.36 cm²/m

Compleix

Esforç tallant:
Norma EHE. Article 44.2.3.2.1.

Màxim: 13.43 t/m

-Extradós:

Calculat: 6.88 t/m

Compleix

-Intradós:

Calculat: 0 t/m

Compleix

Mínim: 16 cm
Calculat: 42.6 cm

Compleix

Longitud de ancoratge:
Norma EHE-98. Article

66.5.

-Arrencada extradós:
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Mínim: 17 cm
Calculat: 42.6 cm

Compleix

-Armat inferior extradós (Pota):

Mínim: 0 cm
Calculat: 0 cm

Compleix

-Armat inferior intradós (Pota):

Mínim: 15 cm
Calculat: 15 cm

Compleix

Mínim: 0 cm
Calculat: 0 cm

Compleix

Mínim: 22 cm
Calculat: 50 cm

Compleix

-Inferior:

Mínim: 3.5 cm
Calculat: 5 cm

Compleix

-Lateral:

Mínim: 7 cm
Calculat: 7 cm

Compleix

Mínim: 3.5 cm
Calculat: 5 cm

Compleix

-Armat superior extradós (Pota):
-Armat superior intradós:
Recobriment:
Norma EHE. Article 37.2.4.

-Superior:
Diàmetre mínim:
Norma EHE. Article 59.8.2.

Mínim: Ø12

-Armadura transversal inferior:

Calculat: Ø12

Compleix

-Armadura longitudinal inferior:

Calculat: Ø12

Compleix

-Armadura transversal superior:

Calculat: Ø12

Compleix

-Armadura longitudinal superior:

Calculat: Ø12

Compleix

Separació màxima entre barres:
Norma EHE. Article 42.3.1 (pàg.149).

Màxim: 30 cm

-Armadura transversal inferior:

Calculat: 20 cm

Compleix

-Armadura transversal superior:

Calculat: 20 cm

Compleix

-Armadura longitudinal inferior:

Calculat: 20 cm

Compleix

-Armadura longitudinal superior:

Calculat: 20 cm

Compleix

Separació mínima entre barres:
J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartat 3.16
(pàg.129).

Mínim: 10 cm

-Armadura transversal inferior:

Calculat: 20 cm

Compleix

-Armadura transversal superior:

Calculat: 20 cm

Compleix

-Armadura longitudinal inferior:

Calculat: 20 cm

Compleix

-Armadura longitudinal superior:

Calculat: 20 cm

Compleix

Quantia geomètrica mínima:
Criteri de CYPE Enginyers.

Mínim: 0.001

-Armadura longitudinal inferior:

Calculat: 0.00113

Compleix

-Armadura longitudinal superior:

Calculat: 0.00113

Compleix

-Armadura transversal inferior:

Calculat: 0.00113

Compleix

-Armadura transversal superior:

Calculat: 0.00113

Compleix

Quantia mecànica mínima:

Calculat: 0.00113

-Armadura longitudinal inferior:
Norma EHE. Article 56.2.

Mínim: 0.00028

Compleix
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-Armadura longitudinal superior:
Norma EHE. Article 56.2.

Mínim: 0.00028

Compleix

Mínim: 0.0001

Compleix

Mínim: 0.00104

Compleix

-Armadura transversal inferior:
Norma EHE. Article 42.3.2.

-Armadura transversal superior:
Norma EHE. Article 42.3.2.

Hi han comprovacions que no es compleixen
Informació adicional:
- Moment flector pèssim a la secció de referència de l'extradós: 8.04 t·m/m
- Moment flector pèssim a la secció de referència de l'intradós: 0.69 t·m/m

12.- COMPROVACIONS D'ESTABILITAT (CERCLE DE LLISCAMENT
PÈSSIM)
Referència: Comprovacions d'estabilitat (Cercle de lliscament pèssim): gu (gu)
Comprovació
Cercle de lliscament pèssim:
Combinacions sense sisme:
-Fase: Coordenades del centre del cercle (-0.75 m ; 1.40 m) - Radi:
5.40 m:
Valor introduït per l'usuari.

Valors

Estat

Mínim: 1.5
Calculat: 1.494

No compleix

No es compleix cap comprovació

13.- MEDICIÓ
Refèrencia: Mur

B 500 S, CN

Nom d'armat

Ø10

Ø12

Total
Ø16

Armat base transversal

Longitud (m)
Pes (kg)

Armat longitudinal

Longitud (m)
Pes (kg)

11x49.86
11x78.70

548.46
865.65

Armat base transversal

Longitud (m)
Pes (kg)

168x3.24
168x5.11

544.32
859.11

Armat longitudinal

Longitud (m)
Pes (kg)

11x49.86
11x78.70

548.46
865.65

Armat biga coronació

Longitud (m)
Pes (kg)

2x49.86
2x44.27

99.72
88.53

Armadura inferior - Transversal

Longitud (m)
Pes (kg)

251x2.10
251x1.86

527.10
467.98

Armadura inferior - Longitudinal

Longitud (m)
Pes (kg)

11x49.86
11x44.27

548.46
486.94

Armadura superior - Transversal Longitud (m)
Pes (kg)

251x1.93
251x1.71

484.43
430.09

Armadura superior - Longitudinal Longitud (m)
Pes (kg)

9x49.86
9x44.27

448.74
398.41

Inicis - Transversal - Esquerra

Longitud (m)
Pes (kg)

Inicis - Transversal - Dreta

Longitud (m)
Pes (kg)

Totals

Longitud (m)
Pes (kg)

168x3.26
168x2.01

547.68
337.67

168x0.97
168x0.60

162.96
100.47
168x1.32
168x2.08

710.64
438.14

2108.45
1871.95

221.76
350.01

1863.00
2940.42 5250.51
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Total amb pèrdues
(10.00%)

Longitud (m)
Pes (kg)

781.70
481.95

2319.30
2059.15

2049.30
3234.46 5775.56

Resum d'amidament (inclui pèrdues d'acer)
B 500 S, CN (kg)
Element

Ø10

Ø12

Ø16

Formigó (m³)
Total HA-25, Control Estadístico Neteja

Refèrencia: Mur

481.95 2059.14 3234.47 5775.56

112.50

10.50

Totals

481.95 2059.14 3234.47 5775.56

112.50

10.50
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PLEC DE CONDICIONS FACULTATIVES ESPECIALS
1. DESCRIPCIÓ I ABAST DEL PLEC
1.1 - OBJECTE D'AQUEST PLEC
El present Plec de Prescripcions Tècniques Particulars té per objecte la definició de les
condicions que hauran de regir a l'execució de les obres objecte d'aquest Projecte, que són
definides en els Plànols així com a l'estat d'amidaments i a la Memòria.
En cas d'incompatibilitat entre els documents, es donarà prioritat a allò que hi ha en els
Plànols, i en qualsevol cas a allò que permeti la més correcte execució de les obres.
1.2 - DISPOSICIONS QUE ES COMPLIRAN
De caràcter particular que complementen aquest Plec:
- Plec de Clàusules Administratives Particulars.
- Instrucció del formigó estructural EHE. RD 2661/98. de 11 de desembre.
- Normes d'Abastament i Sanejament de la Direcció General d'Obres Hidràuliques, en
les parts vigents.
- Ordre de 15 de setembre de 1986 per la que s’aprova el Plec de Prescripcions
Tècniques Generals per a canonades de sanejament de poblacions.
- NBE EA-95 per estructures d'acer.
- Norma de construcció sismoresistent NCSE-94.
- Plec General de Condicions Facultatives de Canonades per Abastament d'Aigües.
- Norma NBE-CPI-96, "Condicions de Protecció contra Incendis als Edificis".
- Plec de Condicions per la fabricació, transport i muntatge de tubs de formigó.
- Reglaments electrotècnics d'Alta i Baixa tensió.
- NBE FL-90 "Muros resistentes de fábrica de ladrillo".
- Instrucció de la Direcció General de Carreteres sobre seccions del ferm en autovies.
Ordre 31 juliol 1986 (MOPU). PG-3 MOP 1975, 330,500 i 501.
- Plecs d'assaig tipus per al control de qualitat d'obra civil i d'edificacions.
- RD 1627/97, de 24 d’octubre, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut en les
obres de construcció, i altres disposicions referents a la Seguretat i Higiene en el
Treball.
- Plec de Condicions Tècniques Generals per a tubs de Sanejament (Ordre del
15-9-86, publicada al BOE núm. 228 el 23-9-86).
- Tramitació d'autoritzacions per a l'establiment de línies elèctriques.
- Normes de l'Associació Electrotècnica Espanyola.
- Normes per materials elèctrics.
- Reglaments d'Armes i Explosius.
- Instal.lació de Transformadors i Línies en general.
- MV "Alumbrado Urbano" de 1965.
- Normes UNE declarades de compliment obligatori per ordres Ministerials.
- NBE CA-88 Condicions acústiques als edificis.
- NBE CT-79 Condicions tèrmiques d’edificis.
- NRE AT-87 Norma reglamentària d’edificació sobre aïllament tèrmic.
- NBE QB-90 Cobertes amb materials bituminosos.
- NBE AE-88 Accions en l’edificació.
- AEOR 93 Accions en l’edificació en obres de reforma.
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- RC-97 Instrucció per la recepció de ciments .
- EF-96 Forjats unidireccionals.
- RL-88 Plec de recepció de rajols.
- RY-85 Plec de recepció de guixos.
- RC-88 Prescripcions tècniques generals per a la recepció de ciments.
- Normes per a la redacció de projectes d’urbanització a Girona.
2. MATERIALS I MÀ D'OBRA
2.1 - CIMENT
El ciment empleat podrà ser qualsevol dels que es defineixen en la "Instrucció de formigó
estructural EHE”, per tal que correspongui a la classe resistent 32,5 o superior, i satisfaci les
limitacions i condicions establertes a la Instrucció.
El ciment no arribarà a obra excessivament calent.
Quan el subministrament es realitzi en sacs, el ciment es rebrà en obra en els mateixos
envasos tancats, tal com va ser expedit de fàbrica i s'emmagatzemarà en lloc ventilat i
protegit tant de la intempèrie com de la humitat del sòl i de les parets. Si el subministrament
es realitza al detall l'emmagatzematge es portarà a terme en llocs o recipients que l'aïllin de
la humitat.
Si el període de l'emmagatzematge ha estat superior a un mes, es comprovarà que les
característiques del ciment continuen sent adequades. Per això, dins dels vint dies anteriors
al seu ús es realitzaran els assaigs de presa i resistència mecànica a set (si la classe és
32.5) i dos dies (en la resta de classes), sobre una mostra representativa del ciment
emmagatzemat sense excloure els terrossos que hagin pogut formar-se.
A la recepció del ciment, el subministrador acompanyarà un albarà amb les dades sobre
condicions de subministrament i identificació que han de satisfer segons normativa.
Es realitzaran els assaigs de control de qualitat prescrits en la "Instrucció de formigó
estructural EHE".
2.2 - AIGUA
En general, podran ser utilitzades, tant pel pastat com per la cura del formigó en obra,
totes les aigües sancionades com acceptables per la pràctica.
En cas de dubte hauran d'analitzar-se les aigües, traient-se les que no compleixin una o
diverses de les següents condicions:
-Exponent d'hidrogen pH (UNE 7234:71) > 5.
-Substàncies dissoltes (UNE 7130:58) < 15 gr. per litre (15000 p.p.m)
-Sulfats expressats en SO4=(UNE 7131:58) < 1 gr. per litre (1000 p.p.m)
excepte per ciments SR en què s’augmenta el límit fins a 5 gr. per litre

-Ió clor CL- (UNE 7178:60)
per a formigons pretensats
< 1 gr. per litre < 0.2% pes del ciment
per a formigó armat o en massa amb armadures per evitar la fissuració
< 3 gr. per litre < 0.4% pes del ciment
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-Hidrats de carboni (UNE 7132:58) 0 gr. per litre
-Substàncies orgàniques solubles en èter (UNE 7235:71) < 15 gr. per litre.
La presa de mostres es realitzarà segons la norma 7236:71.
Es realitzaran els assaigs de control de qualitat prescrits en la "Instrucció de formigó
estructural EHE”.
2.3 - ÀRIDS
La naturalesa dels granulats i la seva preparació seran tals que permetin garantir l'adequada
resistència i durabilitat del formigó.
Poden utilitzar-se sorres i graves existents en jaciments naturals, roques matxucades o
escòries siderúrgiques apropiades, o altres productes que el seu ús es trobi sancionat per la
pràctica.
En cas d’utilitzar-se escòries siderúrgiques, es comprovarà que siguin estables, és a dir, que
no continguin silicats inestables ni compostos ferrossos.
En cas de dubte hauran de comprovar-se que compleixin les següents condicions:
-La quantitat de substàncies perjudicials que poden presentar el granulats no excedirà dels
següents límits:
Granulat gruix
Granulat fi
1.00%
0,25%
Terrossos d'argila (UNE 7133:58)
Partícules toves (UNE 7134:58)
5.00%
Material retingut pel tamís 0.063 i que flota en
un líquid de pes específic 2.0 (UNE 7244:71)
Compostos sofre expressats en SO3= i referits
a l’àrid sec (UNE EN 1744-1:98)
Sulfats solubles en àcids, expressats en SO3=
i referits a l’àrid sec (UNE EN 1744-1:98)
Clorurs expressats en Cl- i referits a l’àrid sec
(UNE EN 1744-1:98)

0.50%
1.00%
0.80%

formigó armat o en massa amb armadures fissuració 0.05%
formigó pretensat
0.03%

1.00%
1.00%
0.80%

0.05%
0.03%

-No s’utilitzaran àrids fins que presentin una proporció orgànica tal que produeixi un color més
fosc que el de la substància patró (UNE EN 1744-1:98).
-Els àrids no han de presentar reactivitat potencial amb els àlcalis del formigó, procedents del
ciment o d’altres components. Per a comprovació i coneixement del tipus de reactivitat que
pugui presentar, es realitzarà un estudi petrogràfic.
Es determinarà:
reactivitat àlcali-sílice o àlcali-silicat (UNE 146507:98 EX Part 1 ó UNE 146508:98 EX)
reactivitat àlcali-carbonat (UNE 146507:98 EX Part 2)
- Es prohibeix l’ús d’àrids que continguin sulfurs oxidables.
- Els àrids es designaran pel seu tamany mínim i màxim d/D.
S'entén per "sorra o granulat fi", el granulat o la seva fracció que passa pel tamís de 4 mm
de llum de malla (tamís 4 UNE EN 933-2:96), per "grava o granulat gruixut" el que resulta
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retingut per dit tamís, i per “àrid total”, aquell que per ell mateix o per barreja té les
proporcions adequades de sorra i grava per fabricar el formigó corresponent.
La mida màxima d’un àrid gruixut serà menor que les dimensions següents:
0.8 de la distància horitzontal lliure entre armadures que no formin grup
1.25 de la distància entre un extrem de la peça i l’armadura que formi un angle <45° amb la direcció del
formigonat
0.25 de la dimensió mínima de la peça, amb les excepcions contemplades a la Instrucció EHE.

La corba granulomètrica de l’àrid fi haurà d’estar compresa dins del fus definit a la Instrucció
EHE.
La quantitat de fins que passin pel tamís 0.063 (UNE EN 933-2:96), expressada en
percentatge en pes total de la mostra, no podrà excedir dels valors indicats a la mateixa
Instrucció EHE.
-El coeficient de forma del granulat gruixut (UNE 7238:71) no ha de ser inferior a 0.20.
S'entén per coeficient de forma α d'un àrid, l'obtingut a partir d'un conjunt de n grans
representatius de dit granulat, mitjançant l'expressió:
α = V1 + V2 +

+ Vn / ( π/6 (d1)3 + (d2)3 +

+ (dn)3)

Vi= volum de cada gra.
di= la major dimensió de cada gra.
- Caldrà complir amb les següents condicions físico-mecàniques:
Friabilitat de la sorra (UNE EN 1097-1:97)
< 40 (assaig micro-Deval)
Resistència al desgast de la grava (UNE EN 1097-2:98)
< 40 (assaig dels Àngels)
Absorció d’aigua pels àrids (UNE 83133:90 i UNE 83134:90)
< 5%
Pèrdua de pes màxima experimentada en sotmetre l’àrid a
cicles de tractament amb solucions de sulfat magnèsic
(UNE EN 1367-2:98), per conèixer resistència a glaçades
per àrid fi
per àrid gruixut

15%
18%

Els granulats hauran d'emmagatzemar-se de tal forma que quedin protegits d'una possible
contaminació per l'ambient, i especialment pel terreny. No hauran de barrejar-se de forma
incontrolada les diferents granulometries. Hauran també d'adoptar-se les necessàries
precaucions per eliminar en allò que sigui possible, la segregació, tant durant
l'emmagatzematge com durant el seu transport.
Cada càrrega d’àrid anirà acompanyada d’una fulla de subministrament que estarà en tot
moment a disposició de la Direcció Facultativa, i en la que figuraran com a mínim les dades:
Nom del subministrador
Número de sèrie de la fulla de subministrament
Nom de la cantera
Data d’entrega
Nom del peticionari
Tipus d’àrid
Quantitat d’àrid subministrat
Designació de l’àrid (d/D)
Identificació del lloc de subministrament
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Es realitzaran els assaigs de control de qualitat prescrits en la "Instrucció de formigó
estructural EHE”.
2.4 - FORMIGONS
La composició del formigó serà tal que, les característiques mecàniques, reològiques i de
durabilitat obtingudes, satisfacin les exigències del projecte.
La resistència a compressió del formigó s'obtindrà a partir dels resultats d'assaigs de ruptura
a compressió realitzats sobre provetes cilíndriques de 15 cm de diàmetre i 30 cm d'altura, de
vint-i-vuit dies d'edat, en número igual o superior a dos (UNE 83304:84).
La resistència característica de projecte (resistència a compressió) fck no serà inferior a 20
N/mm2, en formigons en massa, ni a 25 N/mm2 en formigons armats o pretensats.
La docilitat del formigó serà la necessària perquè amb els mètodes previstos de posada en
obra i compactació, el formigó envolti les armadures sense solució de continuïtat i empleni
completament els encofrats sense que es produeixin cadolles. Aquesta docilitat es valorarà
determinant la seva consistència, mesurada pel seu assentament en el con d’Abrams (UNE
83313:90).
Com a norma general no s'utilitzaran formigons de consistència fluïda i es recomanaran els
de consistència plàstica, compactats per vibrat. En elements amb funció resistent es
prohibeix la utilització de formigons de consistència líquida.
Els valors límits dels assentaments corresponents en el con d'Abrams per les diferents
consistències seran els següents:
Consistència
Seca
Plàstica
Tova
Fluïda

Assentaments en cm
0-2
3-5
6-9
10-15

Es realitzaran els assaigs de control de qualitat prescrits en la "Instrucció de formigó
estructural EHE”..
El formigó fabricat en central podrà designar-se per propietats o per dosificació. En ambdós
casos haurà d’especificar-se, com a mínim:
-

La consistència
El tamany de l’àrid
El tipus d’ambient al que s’exposarà el formigó
La resistència característica a compressió, per formigons designats per propietats
El contingut de ciment, en kg/m3, per formigons designats per dosificació
La indicació de si el formigó s’utilitzarà en massa, armat o pretensat.

-5-

Cada càrrega de formigó fabricat a central anirà acompanyada d’una fulla de subministrament
que estarà en tot moment a disposició de la Direcció Facultativa, on hi figuraran com a mínim:
1. Nom de la central de fabricació del formigó
2. Número de sèrie de la fulla de subministrament
3. Data d’entrega
4. Nom del peticionari i del responsable de la recepció
5. Especificació del formigó: designació, contingut de ciment per m3 de formigó (permetent
una variació de +/-15 kg), relació aigua/ciment (amb tolerància de +/-0,02), tipus d’ambient,
tipus, classe i marca de ciment, consistència, tamany de l’àrid, tipus d’additiu segons UNE-EN
934-2:98 o indicació expressa de que no conté additius, procedència i quantitat d’addicció de
cendres volants o fum de sílice, o indicació expressa de que no en conté.
6. Designació específica del lloc de subministrament
7. Quantitat de formigó que conté la càrrega, expressada en m3 de formigó fresc
8. Identificació del camió formigonera o equip de transport, i de la persona que procedirà a
la descàrrega
9. Hora límit d’ús per al formigó.
Per a formigons no fabricat a central, la dosificació del ciment es farà en pes, podent
dosificar-se els àrids per pes per volum. L’amassat es realitzarà amb un període de batuda
no inferior a noranta segons.
El fabricant d’aquest tipus de formigó haurà de documentar degudament la dosificació
emprada, que haurà de ser acceptada expressament per la Direcció de l’Obra.
A l’obra existirà a disposició de la Direcció Facultativa, un llibre que contindrà la dosificació
establerta així com qualssevol correcció realitzada durant el procés. En aquest llibre hi
figurarà la relació de proveïdors de matèries primeres per l’elaboració del formigó, la
descripció del equips utilitzats, i la referència al document de calibrat de la balança per la
dosificació del ciment.
També figurarà el registre del número d’amassades utilitzades a cada lot i les dates de
formigonat, amb els resultats dels assaigs realitzats, en el seu cas.
2.5 - MORTERS I BEURADES DE CIMENT
Els morters són constituïts per granulat fi, ciment i aigua, i en ocasions per calç (aèria o
hidràulica). Eventualment, poden contenir algun producte d'addició per millorar alguna de les
seves propietats, com són airejants, plastificants, colorants, clorur càlcic etc.
S'estableixen els següents tipus i dosificacions:
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Parts en volum dels seus components
Morter
Sorra
M-20

Resistència
Kg/cm2
20

M-40

40

M-80

80

M-160

160

Tipus

a
b
c
a
b
a
b
a
b

Ciment

1
1
1
1
1
1
1
1

Calç aèria

2
1
1/2
1/4

Calç

hidràulica

1
-

8
10
3
6
7
4
4
3
3

La barreja de morter pot realitzar-se a mà o mecànicament; en el primer cas es farà
sobre una plataforma impermeable, realitzant-se com a mínim tres batudes. Es
realitzarà preferentment amb formigonera, batent el temps precís per aconseguir
uniformitat, i com a mínim un minut. El ciment i la sorra es barrejaran en sec fins
aconseguir un producte homogeni de color uniforme. Tot seguit s'hi afegirà la
quantitat d'aigua estricte necessària perquè una vegada batuda la massa, tingui la
consistència adequada per a la seva aplicació a l'obra.
Si s’utilitza calç en pasta, aquesta es vessarà sobre la sorra, o sobre la barreja.
Solament es fabricarà el morter necessari per ús immediat, i s'evitarà tot aquell que
hagi començat a prendre’s i el que no hagi estat empleat dins de les dues hores que
segueixen el seu pastament.
Les beurades estan constituïdes per una pasta molt fluïda de ciment i aigua i
eventualment addicions, s'emplearan principalment per injeccions de terreny,
fonaments, túnels, etc.
La composició de les beurades serà de manera que la proporció, en pes, del ciment i
de l'aigua podrà variar des del 1/8 al 1/1 d'acord amb les característiques de la
injecció i la pressió d'aplicació. El pastament es farà, mecànicament i la beurada
mancarà de grumolls i bombolles d'aire, i per evitar-les s'instal.laran filtres
depuradors entre la barrejadora i la bomba d'injecció.
2.6 - FUSTA
La fusta a utilitzar en estrebacions, encofrats i altres mitjans auxiliars haurà de procedir
de troncs sans, apeats a assaonament, serà dissecada a l'aire protegida del sol i de
la pluja, durant un període major de dos anys, no presentarà cap signe de
putrefacció, corc o atac de bolets; estarà exempt d'esquerdes, feridures, taques o
qualsevol altre defecte que perjudiqui la seva solidesa, en particular contindrà el menor
nombre possible de nusos, els que en tot cas tindran un gruix inferior a la setena part
de la menor dimensió de la peça, presentarà anells anuals d'aproximada regularitat; i
donaran so clar per percussió.
Per la seva utilització en fusteria de tallar ha de presentar color uniforme no ha de
presentar cap defecte ni malaltia, donarà so clar a la percussió; els anells anuals
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estaran regularment desenvolupats donarà flocs flexibles que no han de deixar
penetrar l'aigua; el seu secament o dessecament estarà garantit; tindrà bon
comportament respecte a la contractació, inflament o balcaments; les seves fibres
seran rectes, i no presentaran signe de putrefacció, corc o atac de fongs.
2.10 - MATERIALS DIVERSOS
Els materials pels que no s'especifiquem condicions particulars en aquest Plec, seran
tots de primera qualitat i compliran les condicions que en cada cas es requereixi a
judici de la Direcció de l'obra.

3. UNITATS D'OBRA I LA SEVA EXECUCIÓ
3.1 - EXCAVACIÓ EN DESMUNT
Consisteix en el conjunt d'operacions per excavar i anivellar les zones on ha
d'assentar-se l'obra i el consegüent transport dels productes remoguts a dipòsit o lloc
d'us.
Es consideren tres tipus d'excavació:
- Excavació en roca: quan únicament poden ser excavats utilitzant explosius o
compressors.
- Excavació en terreny de trànsit: quan no són necessaris els explosius o
compressor però es tracti de roques descompostes i terres molt compactes.

el

- Excavació en terres: quan es tracta de materials no inclosos en els apartats anteriors.
L'excavació s'ajustarà a les alineacions, pendents i dimensions i altre informació
continguda en els plànols.
Durant el seu desenvolupament l'obra es mantindrà en perfectes condicions de
drenatge.
Els materials que s'obtinguin de l'excavació s'utilitzaran en la formació de reblerts o en
cas que siguin sobrants o inadequats, es transportaran a l'abocador.
L'excavació dels talussos es realitzarà adequadament per no ferir la seva superfície
final, evitar la descompressió prematura o excessiva del seu peu i impedir qualsevol
altre causa que pugui comprometre l'estabilitat de l'excavació final.
En el cas que els talussos presentin desperfectes abans de la recepció definitiva de
les obres, el Contractista eliminarà els materials despresos o moguts i realitzarà
urgentment les reparacions complementàries ordenades pel Director. Si aquests
desperfectes són imputables a execució inadequada el Contractista serà responsable
dels danys ocasionats.
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3.2 - TERRAPLENS
Consisteixen en l'extensió i compactació dels sòls de les excavacions.
Els materials a utilitzar seran sòls o materials locals que es classifiquen d'acord
amb les següents característiques:
- Sòls inadequats : Si no compleixen les condicions mínimes dels tolerables.
- Sòls tolerables : Amb menys del 25% de pedres majors de 15 cm; LL<40 ó LL<65 si
IP>(0,6LL-9); densitat mínima corresponent al PN 1,450 Kg/dm3;
C.B.R.>3; i contingut de matèria orgànica <2%.
Indicat per a fonaments i nuclis de terraplens.
- Sòls adequats

: Sense elements de tamany superior a 10 cm cernut pel tamís 0,080
UNE <35% en pes; LL<40, densitat mínima PN 1,450 Kg/dm3,
C.B.R.>5; contingut de matèria orgànica <1% i inflament <2%.
Indicat per nuclis i coronacions de terraplè.

- Sòls seleccionats: Sense elements majors de 8 cm cernut pel tamís 0,080 <25% en
pes; LL<30 i IP < 10; C.B.R.> 10, sense inflament i sense
matèria orgànica.
Indicat per a coronacions de terraplè.
Els sòls inadequats no s'utilitzaran. Per la coronació s'utilitzaran sòls adequat o
seleccionats.
Si el terraplè va a constituir-se sobre terreny natural es traurà primer el material
inadequat si n'hi hagués.
S'esclarificarà llavors el terreny per aconseguir el degut travat amb el terraplè.
Els materials del terraplè s'estendran per tongades successives, de gruix uniforme i
sensiblement paral·leles a l'esplanada. El gruix de les tongades serà suficientment
reduït perquè amb els mitjans disponibles, s'obtingui en la totalitat del seu gruix el
grau de compactació exigit.
Durant l'execució de les obres, la superfície de les tongades haurà de tenir el
pendent transversal necessari per assegurar l'evacuació de les aigües sense perill
d'erosió.
Una vegada estesa la tongada es procedirà a la seva humectació, si és necessari,
de manera que la humidificació dels materials sigui uniforme.
Aconseguida la humectació més convenient es procedirà a la compactació mecànica
de la tongada. Aquesta compactació serà de manera que s'obtingui el 95% de la
màxima densitat en l'assaig Proctor Normal, per a fonaments i nuclis de terraplè; ó
100% PN per a coronacions de terraplè.
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3.3 - EXCAVACIÓ EN RASES I POUS
Consisteix en el conjunt d'operacions necessàries per obrir rases i pous. La seva
execució inclou les operacions d'excavació, anivellació i evacuació del terreny, i el
consegüent transport dels productes remoguts a dipòsit o lloc d'ús.
Es consideren tres tipus d'excavació:
-Excavació en roca: quan únicament puguin ser excavats utilitzant explosius o
compressor.
-Excavació en terreny de trànsit: quan no són necessaris els explosius o
compressor però es tracti de roques descompostes i terres molt compactes.

el

-Excavació en terres: quan es tracta de materials no inclosos en els apartats anteriors.
Les obres d'excavació s'executaran d'acord amb les dimensions indicades en els
plànols i es continuaran fins a obtenir una superfície ferma i neta, a nivell.
Les rases i pous d'una profunditat superior a 1,25 m estaran especialment
assegurats. A tal fi, el contractista haurà d'executar les estribacions i esgotaments
necessaris o augmentar els talussos. En aquest cas serà preceptiva l'autorització de
la Direcció d'Obra.
L'estribació i travat de la rasa s'executaran, per regla general, de forma que l'espai de
treball quedi obstruït com menys millor. El dimensionat de l'estribació s'efectuarà
basant-se en les càrregues màximes que puguin donar-se.
Per baixar a les rases s'utilitzarà exclusivament escales, i queda totalment prohibit
pujar o baixar empleant per tal fi el travat.
Quan aparegui aigua en les rases o pous que s'estan excavant, s'utilitzaran els mitjans
i instal·lacions auxiliars necessaris per esgotar-la.
El fons de l'excavació es netejarà de tot el material escampat o fluix i les seves
esquerdes i infladures es reompliran adequadament.
Els materials que s'obtinguin de l'excavació s'utilitzaran en la formació de replens o en
el cas que sigui sobrants o inadequats, es transportaran a l'abocador.
3.4 - REBLERT I COMPACTACIÓ DE RASES I POUS
Es reomplirà l'espai lliure de la rasa o pou amb material adequat, aprovat per la
Direcció d'Obra.
En el cas que en els plànols figurés un reblert especial (material filtre, per exemple),
aquesta operació es farà amb material que compleixi les condicions corresponents a
aquest Plec. Amb el rebliment i recobriment es començarà quan les unions dels tubs
i el seu suport estigui ja en condicions de suportar el pes de la massa de terres i
d'altres càrregues que puguin actuar.
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El rebliment no tindrà sòls que puguin perjudicar les canonades i obres de fàbrica. El
sòl destinat al rebliment haurà d'admetre una compactació perfecta.
El rebliment i la compactació es faran amb picons manuals o bé piconadors lleugers.
El rebliment s'efectuarà pels dos costats a la vegada, a fi d'evitar qualsevol
desplaçament de la canonada o element de drenatge.
Les últimes etapes del rebliment i del recobriment es realitzaran per capes que el
seu gruix serà tal que no amenaci l'estabilitat de la canonada, però que permetin
dur a terme la deguda compactació. A més a més els instruments de compactació
s'elegiran segon les condicions del sòl i de la construcció.
No s'admet l'ús de maquinària pesada de piconat i de vibració quan el gruix de capa
entre el punt més alt de la canonada i la superfície sigui inferior a un metre.
Han d'evitar-se càrregues durant el procés de construcció: com el tràfic de maquinària
o de vehicles pesats, per sobre de la canonada recoberta.
La retirada de les estribacions i sobretot de les traves s'efectuarà al mateix temps
que el rebliment, i es realitzarà tram per tram, de forma que la part que quedi sense
travat pugui reomplir-se i compactar-se acte seguit.
3.5 - MATERIAL SELECCIONAT PER ASSENTAMENT DE CANONADES
Estarà composat preferentment de sorra engrunada, sòl millorat, grava menuda, grava
, o pedra matxucada sempre que la seva mida no excedeixi de 2 cm. S'evitarà l'ús de
terres inadequades.
Aquest rebliment es compactarà cuidadosament i es regularitzarà la seva superfície.
Els nínxols per les juntes de les canonades s'efectuaran en el rebliment.
El fi primordial d'aquests rebliments es deixar una rasant uniforme.
Una vegada col.locats els tubs es falcaran i s'estampiran amb poc material de
rebliment per impedir el seu moviment.
Els tubs es recobriran del mateix material d'assentament, com a mínim, fins a uns 20
cm per sobre de la generatriu superior del tub.
3.6 - PAVIMENTS DE FORMIGÓ
Estan constituïts per lloses de formigó en massa o armat, o per una capa contínua de
formigó armat.
La seva execució inclou les operacions següents:
- Estudi del formigó i obtenció de la fórmula de treball, i es tindrà en compte la
"Instrucció de formigó estructural EHE”..
El ciment Pòrtland pertanyarà com a mínim a la classe P-350. La quantitat de ciment
que contingui el formigó no serà inferior a 300 kg/m3. La relació aigua/ciment no serà
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superior a 0,55. D’acord amb la UNE 7103, la consistència del formigó correspondrà a
un assentament en l'assaig del Con d’Abrams comprés entre 2-6 cms. S'exigirà un
valor mínim de resistència característica del formigó
- a compressió de 250 Kg/cm2 (H-25) en proveta cilíndrica als 28 dies
- a flexotracció de 35 Kg/cm2 (HP-35) en provetes prismàtiques quadrades als 28
dies.
- Preparació de la superfície existent, comprovant que tingui la densitat adequada, i les
rasants indicades en el plànols, i es regarà després abundantment.
- Col.locació d'encofrats i elements de guia.
- Col.locació d'elements de juntes i armadures, en el seu cas.
- Vessament i extensió del formigó, sense que hagi transcorregut més d'1 hora des de
la seva fabricació. La màxima caiguda lliure vertical de les masses no ha d'excedir
d'1,5 m. Es disposaran, tanmateix, passarel·les mòbils per facilitar la circulació del
personal i evitar danys al formigó fresc.
- Vibrat del formigó mitjançant regla i posteriorment acabat de la superfície, si fos el
cas, amb raspall de filferro o pues dures per eliminar la beurada i aconseguir un fi
estriament o ranurat transversal amb la textura adequada.
En el cas del ranurat, caldrà una profunditat entre 5 i 7 mm, i una distància entre eixos
compresa entre 15 i 35 mm. En cas que la profunditat de la textura sigui insuficient el
Director podrà exigir un ranurat equivalent de la superfície executat amb una sèrie de
discos abrasius en bateria.
Es prohibeix el regat amb aigua o l’extensió de morter per a facilitar el seu acabat.
- Execució de juntes transversals en fresc que es procurarà que coincideixin amb
juntes de dilatació o contracció i es segellaran una vegada curat el formigó.
- Curat del formigó durant el primer període d'enduriment i que es prolongarà durant 7
dies. Es protegirà el formigó del rentat de la pluja, de la dessecació ràpida, de la
insolació o el vent, dels refredaments bruscos i de la congelació. A més, durant els
primers 3 dies es prohibirà tot tipus de circulació per sobre el paviment.
El curat es podrà fer amb productes filmògens, per humitat o mitjançant membranes
impermeables. Per aïllar correctament el paviment, es podrà extendre una capa fina
d’aigua pulveritzada (mai de reg directe sobre el formigó), una capa de sorra, o
làmines de plàstic.
Les membranes cumpliran les especificacions de la norma ASTM C 171
- Execució de juntes asserrades
- Desencofrat i operacions finals, no desencofrar-lo abans de transcorregudes 16
hores a partir del vessament del formigó.
- Segellat de juntes
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- L'obertura de tràfic no haurà de fer-se fins passats 14 dies després de la terminació
del paviment, i es podrà a partir del setè dia passar ja el tràfic d'obra que la Direcció
autoritzi.
3.7 - EMBORNALS I BUNERES
Es defineix com embornal la boca o forat per on circula l'aigua de pluja de les calçades
d'una carretera o carrers, o bé de qualsevol construcció.
Es defineix com bunera la boca de desguàs, generalment protegida per una reixeta,
que compleix una funció anàloga a l'embornal, però disposada de forma que l'entrada
de l'aigua sigui en sentit sensiblement vertical.
La forma i dimensions dels embornals i buneres, així com els materials a emprar a la
seva construcció, són els definits als Plànols.
Després d'acabada cada unitat es procedirà a la seva total neteja, eliminant totes les
acumulacions de fang, residus o matèries estranyes de qualsevol tipus, havent de
mantenir-se lliures de tals acumulacions fins a la recepció definitiva de les obres.
3.8 - SOTS-BASES GRANULARS
Estan constituïdes per materials engrunats de granulometria continua.
Per la seva execució es va estenent i compactant per tongades una vegada preparada
la superfície existent.
La compactació es continuarà fins arribar a una densitat igual, com a mínim a la que
correspongui al noranta-cinc per cent de la màxima obtinguda en l'assaig modificat de
compactació (95% PM).
Els materials a utilitzar seran granulats, sorres, escòries, sòls seleccionats o matèries
locals, exempts de matèries estranyes, que compleixin les condicions següents:
-La fracció cernuda pel tamís (0,08 UNE) serà menor que els dos terços (2/3) de la
fracció cernuda pel tamís (0,40 UNE) en pes.
-La mida màxima no sobrepassarà la meitat del gruix de la tongada compactada.
-El coeficient de qualitat, mitja per l'assaig de desgast dels Àngels, serà inferior a
quaranta (<40 (ZNA<50)).
- El valor de neteja superficial no serà inferior a 2 (>2).
-La capacitat portant serà de manera que quan es compacti fins el noranta-cinc per
cent de la màxima densitat del Proctor modificat, el CBR sigui major de vint (CBR>20).
-Per a subbases per a trànsit lleuger s’admet un límit líquid menor de vint-i-cinc
(LL<25), un índex de plasticitat menor que sis (IP<6), i equivalent de sorra superior a
vint-i-cinc (EA>25). Per a trànsit pesat i mitjà (T0, T1 i T2), el material serà no plàstic i
l’equivalent de sorra >30.
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-La corba granulomètrica estarà compresa dins dels límits següents:
TAMÍS

%TAMISAT

UNE

S-1

S-2

S-3

S-4

S-5

S-6

50

100

100

-

-

-

-

25

-

75-95

100

100

100

100

10

30-65

40-75

50-85

60-100

-

-

5

25-55

30-60

35-65

50-85

55-100

70-100

2

15-40

20-45

25-50

40-70

40-100

55-100

0,40

8-20

15-30

15-30

25-45

20-50

30-70

0,080

2-8

5-15

5-15

10-25

6-20

8-25

Els fusos S-5 i S-6, només es podran utilitzar per a trànsit lleuger quan s'indiqui
expressament en les Prescripcions Tècniques particulars o en els plànols.
3.9 - BASE DE TOT-Ú ARTIFICIAL
Constitueix el material indicat per capes de base d’acabat.
Es una base en la que la granulometria del conjunt dels seus elements, és de tipus
continu. Els materials que la composin procediran de matxucament i trituració de
pedres de pedrera o grava natural, i hauran de tenir, en aquest cas, el granulat
almenys dues cares fracturades en un 50% dels seus components.
Compondran el granulat elements nets, sòlids i resistents, exempts de pols argila o
altre material anòmal.
La mida màxima del granulat serà inferior a la meitat del gruix de la capa compactada.
La fracció tamisada pel tamís (0,08 UNE) serà inferior a 1/2 de la fracció cernuda pel
tamís (0,40 UNE) en pes.
El coeficient per l'assaig de desgast dels Àngels, serà inferior a cinquanta (<35).
El valor de neteja superficial no serà inferior a 2 (>2).
L’índex de plasticitat serà nul, materials no plàstics IP=0. L’equivalent de sorra serà
EA>30, i l’índex de “lajas” IL<35
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La granulometria s’adaptarà als següents fusos:
TAMÍS

%TAMISAT

UNE

S-1

S-2

S-3

50

100

-

-

40

70-100

100

-

25

55-85

70-100

100

20

50-80

60-90

70-100

10

40-70

45-75

50-80

5

30-60

30-60

35-65

2

20-45

20-45

20-45

0,40

10-30

10-30

20-30

0,080

5-15

5-15

5-15

No es procedirà a l'extensió del tot-ú artificial fins obtinguda la densitat i rasant
preestablerta pel suport.
L'extensió del granulat es farà per capes de terra de gruix uniforme i no inferior a 10
cm, i es tindrà cura d'evitar la seva segregació i contaminació, i es procedirà de
manera uniforme en la humectació si és necessari.
Compactada la base s'exigirà per tràfic pesat una densitat 100% referida a la densitat
màxima de l'assaig de piconat Proctor Modificat, per tràfic lleuger el 98% PM, i el 95%
PM per a capes de subbase.
El mòdul de comprensibilitat (Mc) determinat amb l'assajador càrrega amb placa
circular de 200 cm de 700 cm2 (VSS) serà superior a 1000 Kg/cm2.
La pendent de la corba entre les càrregues de 1,5 i 2,5 o entre 2,5 i 3,5 Kg/cm2
respectivament no serà superior a la del límit de 1000 Kg/cm2 (Norma SNV-40317).
La piconat s'efectuarà longitudinalment, des dels cantells al centre de la calçada, i
s'encobrirà en cada recorregut un ample no inferior a un terç de l'element a piconar.
No serà de recepció una zona que presenti en una superfície irregularitats superiors a
10 mil·límetres, amidats amb el regle de 3 metres, ni aquelles que incompleixen les
especificacions assenyalades per l'execució dels treballs.
3.10 - OBRES FÀBRIQUES I TREBALLS
En l'execució de les obres, fàbriques i construccions, per les quals no existeixen
prescripcions consignades explícitament en aquest Plec, el Contractista s'atendrà
allò que resulti dels plànols, quadres de preus i pressupostos; en segon terme a les
regles que dicti la Direcció de l'Obra, i en tercer terme a les bones pràctiques
seguides en fàbriques i treballs anàlegs pels millors constructors.
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4.- ENLLUMENAT
4.1 - CONDICIONS GENERALS
La instal·lació elèctrica es realitzarà d'acord amb les indicacions establertes en els
corresponents documents que composen aquest projecte.
Tota modificació que s'hagués d'introduir tindrà de ser conformada pel Director de
l'Obra.
En qualsevol cas caldrà atenir-se al compliment del Reglament Electrotècnic per a
Baixa Tensió i les seves Instruccions Tècniques Complementàries.
Tanmateix es tindran en compte les normes particulars que estableixi la companyia
subministradora d'energia.
Tots els materials utilitzats a la instal·lació elèctrica hauran de ser de qualitat
reconeguda i de fabricant preferentment nacional (Llei de 24 de Novembre de 1983,
d'Ordenació i Defensa de la Indústria) i que ofereixi una garantia de recanvis
d'almenys deu anys.
Es pressuposa que els materials emprats a la instal·lació elèctrica s'ajusten a les
especificacions tècniques donades pel fabricant d'aquests i que els seus elements
han estat correctament calculats, ben fabricats des del punt de vista mecànic i elèctric,
amb materials de resistència apropiada i lliures de defectes.
Així mateix es pressuposa que la instal·lació elèctrica estarà executada per empresa
instal·ladora amb experiència, i degudament legalitzada, i que per tant els fabricants
dels diferents elements i la empresa instal·ladora són els responsables directes
civilment i penal dels danys que es produeixin per deficiències en les respectives
parcel·les de la seva competència.
Abans de l'inici de les obres el Contractista presentarà al Director de l'Obra, per la seva
aprovació, una relació dels materials a utilitzar, amb indicació del fabricant, tipus i
marques. A criteri del Director podran sol·licitar-se mostres, certificats i/o assaig
abans de l'aprovació de la Llista.
El Director de l'Obra, conjuntament amb personal del Contractista, procedirà sobre
el terreny al replanteig general del traçat de cables, assenyalant la situació de punts
de llum, centres de comandaments, etc. amb subjecció estricta al projecte i a la seva
execució, es farà seguint totes les especificacions ressenyades en el mateix.
La data de la firma de l'Acta de Replanteig es considerarà a tots els efectes, com la de
l'inici de l'obra.
A l'Acta de Comprovació del replanteig de les obres i inici de les
s'adjuntaran els següents documents subscrits pel Director de l'Obra:

mateixes,

- Relació de materials a instal·lar, especificant fabricant, marca, tipus dels mateixos i
codis.
- Declaració del Director de l'Obra de que aquests materials compleixen el Plec de
Condicions del projecte que servei de base per executar les obres.
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Un cop començades les obres, tindran que continuar-se sense interrupció, a menys
que hi hagi una autorització expressa del Director de l'Obra.
Totes les obres estaran degudament senyalitzades, tant de dia com de nit, essent
responsable el Contractista de qualsevol accident que pogués produir-se per un
descuit.
4.2 - CONDICIONS DEL MATERIALS
4.2.1 - ESCOMESA
Per l'escomesa es tindran en compte les normes particulars que
companyia subministradora d'energia.

estableixi la

En principi serà cable conductor de VV 0.6/1 KV dins de tub de PVC rígid, corbable en
calent, de tipus no propagador de la flama.
4.2.2 - QUADRE DE DISTRIBUCIÓ
S'adoptarà un mòdul que permeti instal·lar tots i cadascun dels dispositius de
protecció, comandament i mesura assenyalats a l'esquema unifilar del projecte tenim
en compte, en qualsevol cas, les regles de bona construcció.
El plafó on es col·loqui tots els aparells serà accessible mitjançant una porta. Aquesta
anirà proveïda d'un pany amb clau universal tipus armari de comptadors.
Tots els aparells es sostindran sobre una carcassa interior construïda amb xapes
i perfils suficientment dimensionats per tal de resistir els esforços dinàmics i estàtics,
vibracions i cops que es puguin produir.
Tota la paramenta quedarà instal·lada totalment a la vista, essent accessibles tots i
cadascun dels punts de connexió. Això facilitarà, en cas d'avaria, la tasca a
l’instal·lador que hagi de dur a terme la reparació.
En cas de que pugui haver-hi alguna confusió als fils de sortida, aquests aniran
degudament numerats amb etiquetes als inicis i finals de línia.
Totes les parts metàl·liques del quadre de distribució aniran connectades a terra.
L'armari de maniobra estarà construït amb materials sòlids, resistents a la corrosió
autoextingibles i serà del tipus de doble aïllament.
El seu grau de protecció serà com a mínim IP 559 (UNE 20324). L'armari disposarà
dels premsa estopes adequats a l'entrada i a la sortida de cables així com
d'airejadors que permetin el pas de l'aire però no de partícules i insectes.
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4.2.3 - CAIXA DE CONNEXIONS I DE DERIVACIONS
Es construiran amb materials sòlids, resistents a la corrosió autoextingibles de
doble aïllament. El seu grau de protecció mínim serà de IP 559 (UNE 20324).
L'accessibilitat dels conductors es farà en premsaestopes.
4.2.4 - COLUMNES, BÀCULS I BRAÇOS
El coeficient de seguretat contra accions mecàniques no serà inferior a 3.5.
Les columnes tindran una obertura d'accés per a la manipulació dels seus elements de
protecció i maniobra, almenys a 0.30 metres del sòl, equipada d'una portella amb grau
de protecció contra la projecció d'aigua, que només podrà ser oberta mitjançant la
utilització d'alguna eina especial.
A la part interior de l'obertura corresponent a la porta, es fixarà per soldadura, una
platina que compensi, mecànicament la pèrdua de resistència deguda a l'esmentada
obertura. Uns passamans interiors permetran la fixació de la caixa de derivació i la
presa de terra.
La protecció davant dels agents atmosfèrics quedarà confiada a un tractament de
galvanitzat dins de bany calent segons norma UNE 37501 amb superfície d'alta
adherència, de 50 micres com a mínim corresponents a 600 g/m2 i amb una puresa
del 98,5%.
Estaran galvanitzats, interiorment i exterior, per immersió en bany de zinc calent. La
capa de protecció serà uniforme. L' aspecte tindrà que ser brillant sense taques, no
acceptant-se la presència de zones sense galvanitzar, o exfoliacions observables a
simple vista.
Seran totalment troncocònics, de secció circular i de les dimensions indicades en els
diferents documents del Projecte. Estaran construïts en xapa d'acer tipus A-370 B
(UNE 36080). No s'admetrà més d'una soldadura transversal, que tindrà que estar
reforçada amb maniguet interior de les dimensions adequades. Totes les soldadures
seran de qualitat 2 ("buena") segons interpretació de la norma UNE 14011.
L’anivellació es durà a terme mitjançant espàrrecs roscats.
Es preveurà a la part inferior un born de connexió a terra proveïda de dos femelles, tot
això fàcilment accessible.
4.2.5 - LLUMINÀRIA
Totes les lluminàries a emprar seran de primera qualitat amb uns factors de rendiment,
utilització, depreciació i distribució del flux segons projecte; el fabricant haurà de
garantir un estoc mínim de recanvis de 10 anys; les armadures seran normalment de
fosa o foneria d'alumini; els recobriments electrolítics seran perfectament uniformes i
de 8 micres com a mínim; la xapa d'alumini a emprar com a reflector serà de 1,5 mm.
com a mínim, amb un anoditzat de 2-4 micres; el sistemes òptics i elèctrics quedaran
ben separats; hi haurà una presa de terra; el portalàmpades serà de porcellana
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reforçada; les connexions interiors sortiran preparades de fàbrica amb conductors
d'alta resistència tèrmica; les tanques, visos i elements de manteniment seran de fàcil
manipulació i alta resistència a la corrosió; la tanca serà de vidre d'alta resistència,
polimetacrilat vinílic de 5mm. com a mínim i alta resistència tèrmica, policarbonat de
gran durada, polietilé reticulat resistent a la temperatura i a les radiacions ultravioletes,
o el material especificat al projecte; a les lluminàries tancades s'exigirà una junta de
cautxú microcel.lular per a ventilació i filtratge i un grau de protecció del conjunt òptic
IP 555.
4.2.6 - LÀMPADES
S'utilitzaran làmpades de fabricant reconegut com de primera categoria i es facilitarà
informació sobre les característiques mínimes que han de complir i que s'anomenen a
continuació:
Flux lluminós:
a) Làmpades de vapor de mercuri.
Potència (W)
80
125
250
400
700
1000

Flux a les 100 h (1m)
3.850
6.300
13.500
23.000
42.000
62.000

b) Làmpades de vapor sodi alta pressió.
Potència (W)
70
100
150
250
400
1000

Flux a les 100 h (1m)
6.000
10.000
16.000
28.000
48.000
130.000

Vida mínima:
La vida mínima de les làmpades serà de 800 hores, la depreciació després de
transcórrer el 70% de la vida mínima serà com a màxim del 15% i el seu període
d’encesa no serà superior a 5 minuts. Tindrà que funcionar en totes les posicions i
funcionar normalment amb variacions a la tensió del ±7%.
Vida mitjana:
La vida de les làmpades s'ajustarà a la corba de mortalitat facilitada pel fabricant i
que s'acompanyarà a la proposta.
Depreciació:
La pèrdua de flux lluminós no sobrepassarà els valors de la corba donada pel
fabricant i que, així mateix, s'acompanyarà a la proposta.
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4.2.7 - CONDUCTORS
Seran de coure recuit, recobert per material termoplàstic, amb una tensió de servei de
VV 0,6/1 KV. Estaran trenats en feix de manera que puguin ésser fàcilment separats
per enllaçar.
Els conductors compliran el prescrit a la norma UNE 21.022.
Referint-se a les categories de la Norma UNE 21029 els diferents tipus de cable de Cu
a emprar seran:
- Canalització subterrània: VV 0,6/1 KV de secció mínima de 6 mm2. Connexió a
les masses metàl·liques mitjançant Cu despullat de 16 mm2.
- En muntatge aeri: VV 0,6/1 KV de secció mínima de 2,5 mm2.
- Per la connexió interior dels suports: V-0,6/1 KV o VV-0,6/1 KV de secció mínima 1,5
mm2.
- No s'acceptaran cables que no vinguin amb les seves bobines d'origen, en les quals
té que figurar el nom del fabricant, tipus de cable i secció.
- El director d'obra pot exigir protocol d'assaig del fabricant sobre la partida
subministrada.
4.2.8 - REACTÀNCIA I CONDENSADOR
Les reactàncies i condensadors hauran de satisfer les següents exigències:
- Ser d'execució estanca.
- Portar una inscripció a on s'indiqui el nombre del fabricant, nombre de catàleg,
tensió nominal en Volts, intensitat nominal en Ampers.
La reactància a més portarà la inscripció de la freqüència nominal en Hertzs,
esquemes de connexió, factor de potència, potència nominal i tipus de làmpada a que
va destinada i el condensador portarà la capacitat nominal en microfaradays.
La reactància tindrà un aïllament entre enrotllament i nucli, i entre enrotllament i
coberta metàl·lica exterior, com a mínim de dos MW, i resistència durant un minut a
una tensió de prova de 2.000 V, a freqüència industrial.
Assajant la reactància a una tensió superior a un 10% a la nominal i a 50 Hz. els
escalfaments sobre l'ambient de les seves diverses parts no hauran de ser superiors
als valors següents: Envoltament 70%; Exterior 60%; borns externs 40º.
La pèrdua màxima admissible en la reactància no podrà ser superior a 30 W. i el
corrent de règim de la làmpada a 4,45 A.
L'envoltant de la reactància serà de ferro galvanitzat, servint d'apuntalament metàl·lic i
impedint així induccions externes.
Les característiques generals de la reactància seran Tensió d'alimentació 220 V.;
intensitat màxima de làmpades 6,3A. Tensió mínima d'encesa 190 V.; Factor de
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potència amb condensador de 50 MF. connectat al circuit 0,9 i una pèrdua de
potència en la reactància de 23 W.
El condensador tindrà un aïllament entre un qualsevol dels borns i la coberta de dos
megahoms i resistirà durant un minut una tensió de prova de 2.000 V. a freqüència
industrial.
El condensador, alimentat a la tensió i freqüència nominals absorbirà un corrent no
inferior en més d'un cinc per cent, ni superior en més d'un deu per cent a la intensitat
nominal. A les mateixes toleràncies estarà subjecte la capacitat nominal del
condensador. La garantia de la reactància i condensador, amb independència de la
resta de la instal·lació, serà almenys d'un any.
4.2.9 - RASA PER A FILS
Els conductors s'instal.laran a l'interior de tubs de P.V.C. de 80 mm. 0 en conduccions
subterrànies, només haurà de disposar-se d'un fil (o un conjunt de conductors
unipolars que constitueixin un sistema) per conducte, s'establiran registres suficient i
convenientment disposats de forma que la substitució, reposició o ampliació dels
conductors puguin efectuar-se fàcilment.
Els conductors s'instal.laran en el fons de rases convenientment preparades que en
zones urbanitzades, s'obriran preferentment al llarg de vies públiques i sempre que
sigui possible, en els passeigs i voreres.
Les rases seran de les següents característiques:
Profunditat: 60 cms.; ample 40 cms., en el seu interior s’instal·larà tub de P.V.C.
L'execució material de les rases serà a mà o a màquina segons ho permetin els
medis del contractant i les condicions de l'obra en cada lloc, però sempre segons el
que es disposi per l'Enginyer encarregat de l'obra.
4.2.10 - POUS DE TERRA
S'ajustaran per complet a les especificacions del Reglament Electrotècnic de Baixa
Tensió actualment en vigor.
Estaran connectats al fil general de terra i en nombre suficient per obtenir una
resistència a terra per punt de llum de valor igual o inferior a 20W per amidament
directa.
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4.3 - CONDICIONS DE L'EXECUCIÓ
4.3.1 - CONDICIONS GENERALS DE L'EXECUCIÓ
Totes les unions entre conductors es realitzaran mitjançant borns de baquelita tipus
sigma o caixa de borns.
Els conductors no tindran empiuladures a l'interior de les lluminàries.
Els diferents conductors de cada canalització seran identificats en els seus extrems
amb cinta dels colors següents:
- Conductors de fase: marró, negre o gris.
- Conductor neutre: blau.
- Conductor de protecció: franges verdes i grogues.
Les canalitzacions de distribució d'energia seran sempre de cable de Cu VV 0,6/1 KV
de tensió nominal, aïllat amb goma butílica o polietilè reticulat, allotjat a l'interior de
tub de P.V.C. corrugat, segons les dimensions establertes al plànols.
Els fons de les rases serà totalment llis, evitant-se la formació de desnivells bruscos.
Els possibles defectes d'anivellació seran corregits amb la capa de sorra de riu,
procurant en tot cas que la canalització elèctrica no presenti ondulacions en cap
sentit.
4.3.2 - LÍNIES A FAÇANES
Aquestes línies s'instal.laran amb conductor de Cu VV 0,6/1 Kv. seguint les façanes
pels punts de menys visibilitat, emprant claus spit inoxidables amb protecció aïllant de
la coberta del conductor i situats a cada canvi de direcció i a cada 33,3 cm. a les
tramades rectes.
4.3.3 - LÍNIES AÈRIES
Aquestes línies s'instal.laran suspeses amb conductor de Cu VV 0,6/1 KV.
mitjançant penja-cables de plàstic inatacables pels agents atmosfèrics d'un cable
fiador d'acer de 6 mm. de diàmetre; aquest cable d'acer disposarà de dues bagues de
material inoxidable a banda i banda amb un tensor regulable al costat més accessible.
La separació entre els punts de suspensió serà de 20 cm. com a màxim i les tramades
no ultrapassaran els 35 metres.
4.3.4 - LÍNIES SOTA TERRA A VORERES
Per aquestes línies cal considerar el següent ordre de treballs: obertura de la rasa, de
300 x 450 mm. com a mínim; instal·lació del conductor de protecció al fons de la rasa
i l'estesa d'un llit de sorra de 150 mm., i dins del llit, el tub de 80 mm.; tancament de
la rasa amb la terra lliure de pedres i piconat fins a un 95% del Proctor oficial; pas
del conductor/s; reposició del paviment a l'estat primitiu en el seu cas.
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4.3.5 - LÍNIA SOTA TERRA A CALÇADA
Per aquestes línies cal considerar el següent ordre de treballs: obertura de la rasa
300 x 650 mm. com a mínim; instal·lació del conductor de protecció al fons de terra
de la rasa; instal·lació de dus tubs de 80 mm. 0 formigonat a H-250 amb un mínim
de 200 mm de gruix, formigonat d'una altra capa de formigó de H -150 i 150 mm.;
rebliment de la resta de la rasa amb la terra valdira lliure de pedres i piconat fins al
95% del Proctor oficial, un cop sec el formigó; pas del conductor/s; reposició del
paviment en el seu cas. Les obres es faran al 50% en carrers de circulació important
per a permetre el trànsit rodat.
4.3.6 - LÍNIA DINS DE TUB D'ACER
Per a passar d'una línia aèria a una línia sota terra o d'una línia soterrada a una
altra exterior caldrà instal·lar trams de 3 m. de tub d'acer de 2" o 3", emprant brides
cada 0,5 m. i claus spit, ambdós materials de tipus inoxidables, i tancant el tub per la
part superior amb silicona amb una entrega de la part inferior al tub glasman de la
canalització enterrada.
4.3.7 - PUNT DE LLUM A FAÇANA
Es procedirà primer a l'ancoratge a la paret del braç i de la caixa mitjançant perns i
material auxiliar de cadmi o un altre material inoxidable, per acabar amb les proves de
connexió elèctrica que corresponguin.
4.3.8 - PUNT DE LLUM SOBRE SUPLEMENTS
Es procedirà primer a l'ancoratge del suplement i de la caixa amb les
precaucions assenyalades al punt anterior i segons detall del projecte per acabar amb
les proves i connexions elèctriques que corresponguin.
4.3.9 - PUNT DE LLUM SOBRE COLUMNA O BÀCUL
Es procedirà primer a l'obertura del pou i a la fonamentació segons detall del projecte,
amb formigó H-250 com a mínim, amb l'aplicació de plantilles apropiades i l'ancoratge
dels perns a subministrar pel fabricant en cada cas, perns acabats amb angle a la
part inferior per un augment de la resistència; després, un cop el fonament tingui la
resistència mecànica apropiada, es procedirà a la instal·lació del suport i al seu
anivellat; finalment es realitzaran les connexions elèctriques amb molta cura d'evitar
qualsevol tracció al conductor en els embornaments.
4.3.10 - PUNT DE LLUM SOBRE PAL DE FUSTA
Es procedirà primer a la instal·lació del pal de fusta mitjançant el seu encastament
directe al terreny; caldrà entrar un mínim de 0,1 H + 0,5 m. o sigui 1,3 m. per a pals
de 8 m. i 1,5 m. per a pals de 10 m.; l’acoblament del braç o lluminària es farà amb
brides o elements especials inoxidables; s'acabarà, com sempre, amb els treballs
elèctrics.
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4.3.11 - CAIXES
Les caixes amb borns derivació i fusibles s'instal.laran dins de les columnes o bàculs
o a més de 2,5 m. del sòl; caldrà posar molta cura en les entrades del conductor,
doncs encara que es facin amb premsa-estopes, s'han d'entregar per sota o
lateralment amb una corba que no pugui ser motiu d'entrada d'aigua.
4.3.12 - ARQUETA O PERICÓ DE DERIVACIÓ DE LÍNIES
Aquestes arquetes seran només de pas de línies, mai de derivació pròpiament dita,
amb unes mides standard de 40 x 40 x 60 cm. unes parets i solera de rajol o de gerro
degudament impermeabilitzats i arrebossats, i amb un marc i una tapa de fosa.
4.4 - PROVES FINALS
Un cop finalitzada la instal·lació, el Contractista, informarà al Director de l'obra per al
Recepció Provisional.
A l'Acta de Recepció Provisional s'hi adjuntaran:
1.- Document que reculli els resultats de les següents proves:
a) Mida dels nivells d’il·luminació i uniformitats.
Aquesta prova s'efectuarà després de les primeres 100 hores de funcionament. La
il·luminació mitjana a dotze punts, disposats regularment a la zona d'amidaments, i
considerant un factor de depreciació de 0,98, modificable segons criteri del Director,
no podrà ser inferior a un 5% d'allò calculat en el Projecte.
Així mateix, les uniformitats no deuran ésser inferiors a un 5%.
Les mides es realitzaran amb luxòmetre amb correcció de l'equivocació de cosinus i a
la tensió nominal.
b) Mida del consum i del factor de potència.
El consum no podrà superar un 1% al calculat a partir dels punts de llum instal·lats
(inclosos els equips)
Aquest assaig es farà en els diferents règims previstos.
Així mateix, el factor de potència no serà inferior a l'estipulat en el Projecte.
c) Comprovació de la xarxa de terres.
Es verificarà que la resistència no es superior a la fixada.
d) Verificació de l'equilibri de fases.
e) Comprovació de la caiguda de tensió des del centre de comandament als extrems
de les diferents derivacions.
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En cap cas ha de superar el 3% prescrit.
f) Mida de l'aïllament de instal·lació.
Les corrents de fuga no poden superar la calibració dels interruptors diferencials.
g) Amidament de terres.
2.- Plànol de Planta General de l'estat real de instal·lació:
Totes les medicions seran realitzades pel Contractista, en presència del Director de
l'Obra o del seu representant, amb aparells calibrats en un Centre Oficial, i una
antiguitat de Calibració no superior a l'any.
En cas de que els resultats no fossin satisfactoris, el Contractista haurà d'adoptar
les mesures
correctores
pertinents. Si existís dubte sobre la fiabilitat dels
amidaments, es podrà acudir a un Centre Oficial, essent a càrrec del Contractista les
despeses que es produeixin.
5.- AMIDAMENTS I ABONAMENT DE LES OBRES
5.1 - GENERALITATS SOBRE L'AMIDAMENT I L'ABONAMENT DE LES OBRES
La Direcció de l'Obra realitzarà mensualment l'amidament de les unitats d'obra
executades durant el període de temps anterior, i es prendrà com a base aquests
amidaments i els preus contractats redactarà mensualment la corresponent relació
valorada a l'origen, excepte que les circumstàncies aconsellin avançar-la o demorar-la.
L'obra executada es valorarà als preus d'execució material que figurin en lletra en el
quadre de preus unitari del projecte per cada unitat d'obra i als preus de les noves
unitat d'obra no previstes en el contracte que hagin estat degudament autoritzats.
Al resultat de la valoració anterior se li augmentaran els percentatges adoptats per
formar el pressupost de contracte i la xifra que resulti es multiplicarà pel coeficient
d'adjudicació, i s'obtindrà així la relació valorada mensual.
Tots els treballs, mitjans auxiliars i materials que siguin necessaris per la correcta
execució i acabat de qualsevol unitat d'obra es consideraran inclosos en el seu preu,
encara que no figurin tots ells especificats en la descomposició o descripció dels
preus.
Quan a les partides alçades, es consideraran com a tals a justificar les que siguin
susceptibles de ser amidades en totes les seves parts en unitats d'obra amb preus
unitaris, i com a partides alçades d'abonament íntegre aquelles que es refereixin a
treballs que la seva especificació figuri en els documents contractuals del projecte i no
siguin susceptibles d'amidament segons el Plec.
Les partides a justificar s'abonaran als preus de contracte d'acord amb els amidaments
corresponents. Les partides alçades d'abonament íntegre s'abonaran en la seva
totalitat una vegada acabats el treballs o obres a que es refereixen i es podran en
casos justificats procedir al seu fraccionat, i no podran sofrir augment per cap
concepte.
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Per l'abonament a compte instal·lacions, equips i aplecs es farà d'acord amb allò que
estableixi l'Administració.
5.2 - AMIDAMENTS I ABONAMENT DE LES EXCAVACIONS
S'entén per m3 d'excavació el de l'espai desallotjat en executar-les d'acord a
condicions, i queden les superfícies dels caixers i d'assentament en disposició de rebre
l'objecte a què vagin destinades.
A més a més seran abonaments les excavacions i els desmunts indispensables per
l'execució de les obres, segons el Projecte. No ho seran les que per excés, practiqui
el Contractista, ja sigui per inobservància de les toleràncies ja sigui per la seva
conveniència per la marxa de les obres, com per construcció de rampes
descarregadors o qualsevol altre motiu.
5.3 - AMIDAMENT I ABONAMENT DE TERRAPLENS I REBLIMENTS
Els terraplens i rebliments s'abonaran pel seu volum després de consolidats qualsevol
que sigui la procedència dels productes que en ells s'hagin empleat i la distància a
que s'hagin transportat.
El preu inclou el cost de totes les operacions necessàries per executar la unitat d'obra
completament acabada fins i tot d'obertura de rases de préstec, transport dels
producte, piconat i refinament de talussos.
5.4 - AMIDAMENT I ABONAMENT DE LES OBRES DE FÀBRICA
S'entén per m3 d'obra de fàbrica el d'obra acabada completament d'acord amb les
condicions establertes. Els volums són aquells que resultin d'aplicar a l'obra les
dimensions assenyalades en els plànols o ordenades per l'Enginyer Director, sense
que sigui d'abonament cap excés que no hagi estat degudament autoritzat. Els preus
es refereixen al m3 definit d'aquesta manera qualsevol que sigui la procedència dels
materials i comprenen totes les despeses de transport, preparació, fabricació proves i
assaig conservació i imprevistos.
Anàleg criteri és aplicable a les unitats d'obra que s'abonin per m2 o per m lineal.
5.5 - AMIDAMENT I ABONAMENT DE SOTS-BASE, BASES GRANULARS,
SÒL-CIMENT I GRAVA-CIMENT
S'amidaran i abonaran per metres cúbics executats, amidats en les seccions tipus
assenyalades en els Plecs.
En el cas del sòl-ciment i la grava-ciment, el ciment empleat s'abonarà per tones
realment empleades en obra amidades per pesada directa en bàscula degudament
contrastada. Si a més a més s'utilitzà un lligant bituminós pel curat, aquest s'abonarà
per tones realment empleades en obra, amidades abans del seu ús. Si la deducció
hagués de fer-se a partir del seu volum aquest haurà de reduir-se al corresponent a la
temperatura de 25ºC.
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5.6 - AMIDAMENT I ABONAMENT DE REGS D'ADHERÈNCIA, EMPRIMACIÓ I
SEGELLAT I TRACTAMENTS SUPERFICIALS
S'amidaran i abonaran per metres quadrats realment executats, amidats en obra.
Es comprovarà en cada cas que les dotacions de lligants i de granulats són les que
corresponen al projecte, per la qual cosa es controlaran les tones realment
empleades en obra tant en cada tipus de granulats com del lligant.
D'aquest últim si la deducció hagués de fer-se a partir del seu volum, aquest haurà de
reduir-se al corresponent a la temperatura de 25ºC.
5.7 - AMIDAMENT I ABONAMENT DE PAVIMENTS DE BARREGES BITUMINOSES
S'amidaran i abonaran per metres quadrats de cada
amidats en obra.

tipus, realment executats,

Cada unitat d'obra inclou la preparació de la superfície existent així com els
corresponents regs d'emprimació i d'adherència, en el seu cas, tal com ve especificat
en el Quadre de Preus núm. 2.
Es comprovarà en cada cas que les dotacions de lligant i de la pròpia barreja són les
que corresponen al projecte per la qual es controlaran les tones de lligant
empleades en la fabricació de les barreges i es deduirà la dotació mitjançant assaig
d'extracció, i les tones de barreges posades en obra deduïdes de les seccions tipus
assenyalades en els plànols i de les densitats amidades de les provetes extretes en
obra.
5.8 - AMIDAMENT I ABONAMENT DE LES OBRES METÀL·LIQUES
Les armadures que s'utilitzen en les
estructures i obres metàl·liques.

obres de

fàbrica armades,

així com les

S'amidaran pel seu pes teòric deduït dels plànols de cada una i no podran tenir
variacions essencials quant a forma i dimensions respecte a les que figuren en els
plànols del projecte.
Per la valoració de cada una de les unitats objecte d'amidament s'aplicaran els preus
que corresponguin i que es refereixin a obres completament acabades i en condicions
de recepció.
5.9 - AMIDAMENT I ABONAMENT DE LES CANONADES
Les canonades s'amidaran i valoraran per ml. als preus que figuren per les de cada
conjunt de característiques.
Les canonades que siguin objecte d'amidament als efectes del seu abonament
hauran de trobar-se completament col·locades, amb les seves subjeccions i altres
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elements que les integren i haver estat
requereixen.

sotmeses amb èxit a

les

proves que

5.10 - AMIDAMENT I ABONAMENT DE DIVERSES OBRES
Les unitats d'obra per la que no s'especifica la forma d'amidar-les, ho seran per
unitats concretes lineals, superficials o de volum segons figurin expressades en els
Quadres de preus i pel nombre real d'unitats executades, completament acabades i
en condicions de recepció.
5.11 - ABONAMENT DELS APLECS
S'abonaran d'acord amb allò que estableixi la clàusula 54 del Plec de Clàusules
Administratives Generals, tots aquells materials que no puguin sofrir dany o
alteracions de les condicions que hagin de complir, sempre i quan, el Contractista
adopti les mides necessàries per la seva deguda conservació no es podran retirar dels
aplecs; solament per ser utilitzats en l'obra.
6.- DISPOSICIONS GENERALS
6.1 - INICI DE LES OBRES
Una vegada adjudicades les obres es procedirà al seu replanteig. D'aquest acte
s'aixecarà la corresponent Acta la qual reflectirà la seva conformitat o disconformitat
respecte als documents contractuals del projecte, amb especial i expressa referència
a les característiques geomètriques de l'obra.
L'adjudicatari haurà de sotmetre a l'aprovació de l'Administració un programa de
treball, abans del començament de les obres, en el qual s'especificaran terminis
parcials per diferents unitats d'obra, compatibles amb el termini total d'execució. Una
vegada aprovat per l'Administració el mencionat programa, l'adjudicatari estarà
obligat a complir dits terminis.
6.2 - PROVES I ASSAIGS
La direcció d'obra realitzarà per sí o ordenarà realitzar quantes proves i assaig dels
materials, mecanismes, instal·lacions, aparells i obra executada, estimi necessaris
per la comprovació de les condicions que hagin de complir.
Les despeses que s'origini seran a compte del Contractista fins un import màxim de
1,0% del pressupost de l'obra.
6.3 - PRECAUCIONS DURANT LES OBRES
El contractista està obligat a instal·lar els senyals necessaris per indicar l'accés a
l'obra, la circulació de la zona que ocupin els treballs i els punts de possible perill a
causa del seu procés, tant en dita zona com en els seus termes o immediacions.
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Aquesta senyalització haurà de mantenir-se en perfecte estat de conservació mentre
duri la seva funció.
Durant les diverses etapes de la construcció, les obres es mantindran en tot moment
en perfectes condicions de drenatge, i es conservaran les cunetes i altres
desguassos necessaris.
6.4 - OBLIGACIONS I RESPONSABILITATS DEL CONTRACTISTA
El Contractista està obligat al compliment de les disposicions vigents en matèria
laboral, de seguretat i higiene en el treball.
Els accidents o danys que es produeixin, imputables a l'obra, a la seva senyalització,
o a l'incompliment de les disposicions vigents anteriors, seran responsabilitat del
Contractista, sense que la prèvia autorització per l'Administració de la senyalització
i mesures adoptades, excusi a l'adjudicatari de dita responsabilitat.
El Contractista està obligat a mantenir provisionalment durant l'execució de l'obra i
a respondre a la seva finalització totes les servituds afectades.
Són de compte del Contractista els treballs necessaris pel manteniment i reposició de
tals servituds .
Haurà d'obtenir tots els permisos i llicències necessaris per l'execució de les
obres, per la qual cosa l'Administració facilitarà les autoritzacions i llicències de la
seva competència i li facilitarà el seu suport en els altres casos.
Haurà de reparar a càrrec seu els serveis públics o privats danyats, indemnitzant a la
persona o propietat que en resulti perjudicada.
D'aquesta manera, la localització i despeses d'utilització de préstecs i abocadors són a
càrrec de l'adjudicatari.
El Contractista estarà obligat també al compliment de totes les disposicions vigents
en matèria d'ordenació i defensa de la indústria nacional.
6.5 - RECEPCIÓ PROVISIONAL DE LES OBRES
Una vegada finalitzades les obres es procedirà, prèvia la seva comprovació, a la
Recepció Provisional, l'acte de la qual s'estendrà la corresponent Acta.
6.6 - TERMINI DE GARANTIA I CONSERVACIÓ DE LES OBRES
El termini de garantia de les obres serà d'un any comptat a partir de la Recepció
Provisional.
Aquest termini serà extensiu a totes les obres executades per la realització d'aquest
projecte.
Durant el termini de garantia l'adjudicatari està obligat a la conservació de l'obra i
haurà de realitzar els treballs necessaris per mantenir totes les obres en perfecte
estat de conservació.
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6.7 - RECEPCIÓ DEFINITIVA DE LES OBRES
Transcorregut el termini de garantia es procedirà a la Recepció Definitiva de les
obres, sempre que aquestes es trobin en les degudes condicions. Si existissin errors
imputables al Contractista es donaran les instruccions necessàries per la seva
reparació, i s'assenyalarà un nou i últim termini pel degut compliment de les seves
obligacions, transcorregut el qual es tornarà a examinar l'obra a fi de procedir a la seva
Recepció Definitiva.
Sant Jaume de Llierca, maig 2010
Els arquitectes
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PROJECTE D’ URBANITZACIÓ
DE LA U.A.7 “INDUSTRIAL MONTER”
MUNICIPI DE SANT JAUME DE LLIERCA

PRESSUPOST

Sant Jaume de Llierca, maig 2010

4.1 ESTAT D'AMIDAMENTS.

PROJECTE D´URBANITZACIÓ DE LA UA7 ´´INDUSTRIAL MONTER´´
EN EL TERME MUNICIPAL DE SANT JAUME DE LLIERCA

AMIDAMENTS
Obra
CAPITOL
SUBCAPITOL

1

E2434201
Num.
1

Pàg.:
01
01
01

PROJECTE D'URBANITZACIÓ
DEMOLICIONS
VORERES

ML

TALL DE PAVIMENT AMB MAQUINA DE DISC PER A TALLAR PAVIMENTS D'AGLOMERAT O FORMIGÓ

Text

Tipus

LATERAL UA7 PER FER RIGOLA

[C]

[D]

[E]

G2194XK2
Num.
1

M2

190,000
190,000

Tipus

Lateral C/ Major

[C]

[D]

190,000

0,300

[E]

F2424269
Num.
1

01
01
04

M3

PROJECTE D'URBANITZACIÓ
DEMOLICIONS
TRANSPORT DE RUNES

CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS I TRANSPORT DE TERRES A L'ABOCADOR, AMB CAMIÓ DE 12 T,
AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 10 I FINS A 15 KM

Text

Tipus

Lateral C/ Major

F2R12210
Num.
1

M3

[C]

[D]

[E]

190,000

0,300

0,150

Tipus

Lateral C/ Major

F2225420
Num.

01
02
01

M3

Text

TOTAL

8,550
8,550

[C]

[D]

[E]

190,000

0,300

0,150

TOTAL AMIDAMENT

1

[F]

ABOCAT, A MONODIPÒSIT DE TERRES I RUNES AUTORITZAT AMB BÀSCULA, DE RESIDUS
D'ENDERROC O DE CONSTRUCCIÓ, AMB UNA DENSITAT SUPERIOR A 1,2 T/M3 (RUNA NETA)

Text

Obra
CAPITOL
SUBCAPITOL

TOTAL

57,000

TOTAL AMIDAMENT
2

[F]

57,000

TOTAL AMIDAMENT

1

TOTAL

DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA, DE FINS A 20 CM DE GRUIX I FINS A 2 M
D'AMPLÀRIA, AMB MITJANS MECÀNICS I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ

Text

Obra
CAPITOL
SUBCAPITOL

[F]

190,000
TOTAL AMIDAMENT

2

1

[F]

TOTAL

8,550
8,550

PROJECTE D'URBANITZACIÓ
MOVIMENT DE TERRES
IMPLANTACIÓ DE SERVEIS

EXCAVACIÓ DE RASA DE FINS A 4 M DE FONDÀRIA I FINS A 2 M D'AMPLÀRIA, EN TERRENY
COMPACTE, AMB MITJANS MECÀNICS
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL

1

Xarxa d'enllumenat

384,000

0,600

0,400

92,160

2

Xarxa de drenatge

55,000

0,800

0,800

35,200

Euro

PROJECTE D´URBANITZACIÓ DE LA UA7 ´´INDUSTRIAL MONTER´´
EN EL TERME MUNICIPAL DE SANT JAUME DE LLIERCA

AMIDAMENTS

Pàg.:

TOTAL AMIDAMENT
2

F2424269
Num.
1

M3

127,360

CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS I TRANSPORT DE TERRES A L'ABOCADOR, AMB CAMIÓ DE 12 T,
AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 10 I FINS A 15 KM

Text

Tipus

Xarxa d'enllumenat

[C]

[D]

[E]

190,000

0,600

0,400

TOTAL AMIDAMENT
3

F2R12210
Num.
1

M3

Tipus

Xarxa d'enllumenat

F2225420
Num.
1

[C]

[D]

[E]

190,000

0,600

0,400

01
02
02

M3

Num.
1

Tipus

Vorada

M3

Num.
1

Tipus

Vorada

M3

[C]

[D]

[E]

190,000

0,400

0,400

Tipus

Vorada

F931201J

01
03

M3

TOTAL

30,400
30,400

[C]

[D]

[E]

190,000

0,400

0,400

[F]

TOTAL

30,400
30,400

[C]

[D]

[E]

190,000

0,400

0,400

TOTAL AMIDAMENT

1

[F]

ABOCAT, A MONODIPÒSIT DE TERRES I RUNES AUTORITZAT AMB BÀSCULA, DE RESIDUS
D'ENDERROC O DE CONSTRUCCIÓ, AMB UNA DENSITAT SUPERIOR A 1,2 T/M3 (RUNA NETA)

Text

Obra
CAPITOL

45,600

CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS I TRANSPORT DE TERRES A L'ABOCADOR, AMB CAMIÓ DE 12 T,
AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 10 I FINS A 15 KM

Text

F2R12210

TOTAL

PROJECTE D'URBANITZACIÓ
MOVIMENT DE TERRES
ENCINTAT DE CARRERS

TOTAL AMIDAMENT
3

[F]

EXCAVACIÓ DE RASA DE FINS A 4 M DE FONDÀRIA I FINS A 2 M D'AMPLÀRIA, EN TERRENY
COMPACTE, AMB MITJANS MECÀNICS

Text

F2424269

45,600

45,600

TOTAL AMIDAMENT
2

TOTAL

45,600

TOTAL AMIDAMENT

1

[F]

ABOCAT, A MONODIPÒSIT DE TERRES I RUNES AUTORITZAT AMB BÀSCULA, DE RESIDUS
D'ENDERROC O DE CONSTRUCCIÓ, AMB UNA DENSITAT SUPERIOR A 1,2 T/M3 (RUNA NETA)

Text

Obra
CAPITOL
SUBCAPITOL

2

[F]

TOTAL

30,400
30,400

PROJECTE D'URBANITZACIÓ
PAVIMENTACIÓ

BASE DE TOT-U ARTIFICIAL, AMB ESTESA I PICONATGE DEL MATERIAL AL 98 % DEL PM

Euro

PROJECTE D´URBANITZACIÓ DE LA UA7 ´´INDUSTRIAL MONTER´´
EN EL TERME MUNICIPAL DE SANT JAUME DE LLIERCA

AMIDAMENTS
Num.
1

Text

Pàg.:
Tipus

VORERES

2
3

Increment (m2)

[C]

[D]

[E]

F965578C

Num.

M

Text

80,000

3,000

0,100

0,800

0,100

5,600

177,000

1,000

0,100

17,700
47,300

VORADA RECTA DE PECES DE FORMIGÓ PER A VORADA, DE 16X25X100 CM, COL·LOCADA SOBRE
BASE DE FORMIGÓ HM-20/P/40/I, I REJUNTADA AMB MORTER MIXT 1:2:10, ELABORAT A L'OBRA AMB
FORMIGONERA 165 L
Tipus

[C]

[D]

[E]

80,000

70,000

70,000

89,000

89,000

Increment

F97548EE

M

Text

2

239,000

RIGOLA DE 20 CM D'AMPLÀRIA DE PECES DE FORMIGÓ, DE 100X20 CM I 8 CM DE GRUIX MITJÀ,
COL·LOCADES AMB MORTER MIXT 1:2:10, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L
Tipus

1

Increment

[C]

[D]

[E]

F9365B11
Num.
1

m3

Text

Tipus

VORERES
Increment (m2)

80,000

80,000
89,000
169,000

[C]

[D]

[E]

Num.
1

M2

Text

Tipus

Vorera carrer
Increment (m2)

80,000

3,000

0,100

0,800

0,100

5,600

177,000

1,000

0,100

17,700

Num.
1
2

m

Text

DElimitació jardi

24,000

47,300

[C]

[D]

[E]

80,000

3,000

240,000

70,000

0,800

56,000

177,000

1,000

177,000

TOTAL AMIDAMENT
G96513C5

TOTAL

PAVIMENT AMB LLOSA DE 40X20X7 TIPUS ''VULCANO'', COLOR PLATJA

2
3

[F]

70,000

TOTAL AMIDAMENT
F9E1F2AD

TOTAL

BASE DE FORMIGÓ HM-20/P/10/I, DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT
10 MM, ABOCAT DES DE CAMIÓ AMB ESTESA I VIBRATGE MANUAL, AMB ACABAT REGLEJAT

2
3

[F]

89,000
TOTAL AMIDAMENT

6

TOTAL

80,000

Num.

5

[F]

2

TOTAL AMIDAMENT

4

24,000

1

3

3

TOTAL

70,000

TOTAL AMIDAMENT
2

[F]

3

[F]

TOTAL

473,000

Vorada recta de peces de formigó, monocapa, amb secció normalitzada per a vianants A3 de 20x8 cm, de
classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa), segons UNE-EN 1340,
col·locada sobre base de formigó HM-20/P/40/I de 10 a 20 cm d'alçària, i rejuntada amb morter M-5
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL

50,000

50,000

65,000

65,000

Euro

PROJECTE D´URBANITZACIÓ DE LA UA7 ´´INDUSTRIAL MONTER´´
EN EL TERME MUNICIPAL DE SANT JAUME DE LLIERCA

AMIDAMENTS

Pàg.:

TOTAL AMIDAMENT
7

F975BASF
Num.
1

m

115,000

Rigola de 30 cm d'amplària de peça de formigó en forma de cuneta de secció en v, de 60x30 cm i 13 cm de
gruix, col·locades amb morter mixt 1:0,5:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

Text

Tipus

canal

[C]

[D]

[E]

FG221J2K
Num.

01
04
02

M

Text

100,000

PROJECTE D'URBANITZACIÓ
IMPLANTACIÓ DE SERVEIS
ENLLUMENAT PÚBLIC

TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE PVC, DE 65 MM DE DIÀMETRE NOMINAL I 3.5 MM DE GRUIX AMB GRAU
DE RESISTÈNCIA AL XOC 7 I MUNTAT COM A CANALITZACIÓ SOTERRADA
Tipus

1

[C]

[D]

[E]

147,000

147,000

62,000

62,000

175,000

175,000

FGD1432E

1

U

Text

384,000

PIQUETA DE CONNEXIÓ A TERRA D'ACER, AMB RECOBRIMENT DE COURE DE 300 µM DE GRUIX, DE
2500 MM DE LLARGÀRIA I DE 17.3 MM DE DIÀMETRE, CLAVADA A TERRA
Tipus

punts de llum

[C]

[D]

[E]

FG380902
Num.
1

M

Text

Tipus

11,000
11,000

[C]

[D]

11,000

1,500

[E]

Num.

Text

TOTAL

16,500

CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR DE SECCIÓ 1X16 MM2, MUNTAT SUPERFICIALMENT
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL

1

147,000

147,000

2

62,000

62,000

3

175,000

175,000
TOTAL AMIDAMENT

5

[F]

16,500

TOTAL AMIDAMENT
M

TOTAL

CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR DE SECCIÓ 1X35 MM2, MUNTAT SUPERFICIALMENT

punts de llum

FG380702

[F]

11,000
TOTAL AMIDAMENT

4

TOTAL

3

Num.

3

[F]

2

TOTAL AMIDAMENT
2

TOTAL

100,000
TOTAL AMIDAMENT

1

[F]

100,000

Obra
CAPITOL
SUBCAPITOL

4

FG313606
Num.
1

Text

M

384,000

CONDUCTOR DE COURE DE DESIGNACIÓ UNE RV 0,6/1 KV, TETRAPOLAR DE SECCIÓ 4X6 MM2 I
COL.LOCAT EN TUB
Tipus

[C]

147,000

[D]

[E]

[F]

TOTAL

147,000
Euro

PROJECTE D´URBANITZACIÓ DE LA UA7 ´´INDUSTRIAL MONTER´´
EN EL TERME MUNICIPAL DE SANT JAUME DE LLIERCA

AMIDAMENTS

Pàg.:

2

62,000

3
4

62,000

175,000
punts de llum

11,000

175,000
1,500

16,500

TOTAL AMIDAMENT
6

FG312306
Num.
1

M

Text

400,500

CONDUCTOR DE COURE DE DESIGNACIÓ UNE RV 0,6/1 KV, BIPOLAR DE SECCIÓ 2X2.5 MM2 I
COL.LOCAT EN TUB
Tipus

punts de llum

[C]

[D]

11,000

5,000

[E]

FHM11NBA

Num.
1

U

Text

CONJUNT DE COLUMNA I LLUMINARIA MODELS BABEL PER A COLUMNA I ATIK SF DE IP, COLUMNA
TELESCÒPICA D'ACER GALVANITZAT DE 4 M D'ALÇADA, AMB LLUMINARIA SIMETRICA DE FUNDICIÓ
D'ALUMINI I REFLECTOR D'ALUMINI ANODITZAT, INCLOU DIFUSOR DE METRACRILAT, EQUIPS
D'ENCESA, CAIXA DE CONNEXIONS, FUSIBLES, I BOMBETA DE 70 W DE VSAP E40, PERNS, CARGOLS,
PLETINES, ARANDELA TAPA JUNTA, I DAU DE FORMIGÓ. TOT INSTAL·LAT I PROVAT
Tipus

punts de llum

FDK2A6F3

[C]

[D]

[E]

Num.

Text

11,000
11,000

Tipus

[C]

[D]

[E]

U

Text

5,000

BASTIMENT I TAPA PER A PERICÓ DE SERVEIS DE FOSA GRISA DE 620X620X50 MM I DE 52 KG DE
PES, COL·LOCAT AMB MORTER MIXT 1:0.5:4, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L
Tipus

1

[C]

[D]

[E]

Num.

Text

1

pas

M3

5,000

RECOBRIMENT PROTECTOR DE FORMIGÓ DE HM-20/P/20/I PER A CANALITZACIO
Tipus

[C]

[D]

30,000

[E]

[F]

TOTAL

0,400

0,400

4,800

TOTAL AMIDAMENT
11 GHQ64L62

u

Text

TOTAL

5,000
TOTAL AMIDAMENT

Num.

[F]

5,000

10 FD95D470

TOTAL

5,000
TOTAL AMIDAMENT

Num.

[F]

5,000

FDKZ3179

TOTAL

PERICÓ DE 57X57X125 CM, AMB PARETS DE 15 CM DE GRUIX DE FORMIGÓ HM-20/P/20/I I SOLERA DE
MAÓ CALAT, SOBRE LLIT DE SORRA

1

9

[F]

11,000

U

TOTAL

55,000

TOTAL AMIDAMENT
8

[F]

55,000

TOTAL AMIDAMENT
7

5

4,800

Punt de llum per encastar per a exteriors amb reflector de distribució extensiva, amb làmpada PL de 18 W, de
forma rectangular, tancat amb allotjament per a equip col.locat a la paret
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL

1

Encastada al mur

7,000

7,000

2

Encastada a l'escala

4,000

4,000
TOTAL AMIDAMENT

11,000
Euro

PROJECTE D´URBANITZACIÓ DE LA UA7 ´´INDUSTRIAL MONTER´´
EN EL TERME MUNICIPAL DE SANT JAUME DE LLIERCA

AMIDAMENTS
Obra
CAPITOL
SUBCAPITOL

1

FD5J6F0E
Num.
1

Pàg.:

01
04
03

U

PROJECTE D'URBANITZACIÓ
IMPLANTACIÓ DE SERVEIS
XARXA PLUJANES

CAIXA PER A EMBORNAL DE 70X30X85 CM, AMB PARETS DE 15 CM DE GRUIX DE FORMIGÓ
HM-20/P/20/I SOBRE SOLERA DE 15 CM DE FORMIGÓ HM-20/P/20/I

Text

Tipus

Embornals

[C]

[D]

[E]

FD5KKF0E
Num.
1

M

6,000

CAIXA PER A INTERCEPTOR DE 84X50 CM, AMB PARETS DE 15 CM DE GRUIX DE FORMIGÓ
HM-20/P/20/I, SOBRE SOLERA DE 15 CM DE FORMIGÓ HM-20/P/20/I

Text

Tipus

interceptors

FD5ZJJJ5
Num.
1

[C]

[D]

1,000

6,000

[E]

U

Num.

6,000

Tipus

Embornals

[C]

[D]

[E]

[F]

6,000

m

TOTAL

6,000
6,000

Rasa de drenatge del terreny, per a recollir aigües superficials, de 80x80 cm, amb tub de PVC per a drenatges
de 160 mm de diàmetre, en forma de volta, amb excavació mecànica, reblert de la rasa amb 50% grava
embolcallada amb geotèxtil, 25% sorra i 25% terra de l'excavació, i càrrega de les terres sobrants sobre camió o
contenidor

Text

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL

1

17,000

17,000

2

21,000

21,000

3

10,000

10,000

4

7,000

7,000
TOTAL AMIDAMENT

Obra
CAPITOL
SUBCAPITOL

1

TOTAL

BASTIMENT I REIXETA PRACTICABLE PER A EMBORNAL I INTERCEPTOR,DE FOSA GRISA DE 130X50O
MM PER EXTERIORS I TRAFIC PESAT TIPUS C-250, COL·LOCAT SOBRE CANAL DE 130/150

Text

FD5A4863

[F]

6,000

TOTAL AMIDAMENT
4

TOTAL

6,000

TOTAL AMIDAMENT
3

[F]

6,000
TOTAL AMIDAMENT

2

6

FQ11ATP6

Num.
1

Text

01
04
05

U

55,000

PROJECTE D'URBANITZACIÓ
IMPLANTACIÓ DE SERVEIS
MOBILIARI URBA

BANC AMB JARDINERES LATERALS DE LA CASA TORHO, DE 160 CM DE LLARGÀRIA. DE FUSTA TIPUS
IROKO, COMPLEMENTAT AMB BARRES LAMINADES PER A LA SEVA UNIÓ. JARDINERES LATERALS DE
82CM DE DIAMETRE DE FORMIGÓ. INCLOU SEPARADOR D'ELEMENTS EN MATERIAL PLASTIC I
ANCORAT AMB ANCLATGES NO VISIBLES.
Tipus

[C]

20,000

[D]

[E]

[F]

TOTAL

20,000
Euro

PROJECTE D´URBANITZACIÓ DE LA UA7 ´´INDUSTRIAL MONTER´´
EN EL TERME MUNICIPAL DE SANT JAUME DE LLIERCA

AMIDAMENTS

Pàg.:

TOTAL AMIDAMENT
2

FQ213112
Num.

U

20,000

PAPERERA TRABUCABLE DE 45 CM DE DIÀMETRE, DE PLANXA PINTADA D'1 MM DE GRUIX, AMB BASE
PERFORADA I SUPORTS DE 50X20X1.5 MM, ANCORADA AMB DOS DAUS DE FORMIGÓ DE 30X30X30 CM

Text

Tipus

1

[C]

[D]

[E]

EB121AAD
Num.
1

m

Text

Tipus

Proteccio desnivell

5,000
5,000

[C]

[D]

[E]

FR632J73
Num.

01
04
06

U

Text

100,000

120,000

120,000
220,000

PLANTACIÓ D'ARBRE DE FULLA CADUCA DE 18 A 20 CM DE CIRCUMFERÈNCIA AMB CEPELLON
Tipus

[C]

[D]

[E]

U

Text

15,000

EXCAVACIÓ DE CLOT DE PLANTACIÓ DE DIMENSIONS 1X1X1 M, AMB MINICARREGADORA SOBRE
PNEUMÀTICS AMB ACCESSORI RETROEXCAVADOR DE 40 A 60 CM D'AMPLÀRIA DE TREBALL I
CÀRREGA DE LES TERRES SOBRANTS MECÀNICA SOBRE CAMIÓ, EN UN PENDENT INFERIOR AL 25 %
Tipus

1

[C]

[D]

[E]

FR4CP310
Num.

U

Text

15,000
15,000

Tipus

[C]

[D]

[E]

1

Text

U

TOTAL

40,000
TOTAL AMIDAMENT

Num.

[F]

40,000

FR661211

TOTAL

SUBMINISTRAMENT MARFULL (VIBURNUM TINUS) D'ALÇÀRIA 0.6 A 0.8 M, EN CONTENIDOR

1

4

[F]

15,000
TOTAL AMIDAMENT

3

TOTAL

15,000
TOTAL AMIDAMENT

Num.

[F]

15,000

FR2G8B31

TOTAL

PROJECTE D'URBANITZACIÓ
IMPLANTACIÓ DE SERVEIS
JARDINERIA

1

2

[F]

100,000

TOTAL AMIDAMENT

Obra
CAPITOL
SUBCAPITOL

TOTAL

Barana d'acer A/37-B, amb passamà, travesser inferior, muntants cada 100 cm i brèndoles cada 12 cm, de 100
cm d'alçària, ancorada amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

2

1

[F]

5,000
TOTAL AMIDAMENT

3

7

40,000

PLANTACIÓ D'ARBUST D'ALÇÀRIA 0.6 A 1.2 M, AMB MITJANS MANUALS, EN UN PENDENT INFERIOR AL
25 %
Tipus

[C]

40,000

[D]

[E]

[F]

TOTAL

40,000

Euro
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AMIDAMENTS

Pàg.:

TOTAL AMIDAMENT
5

GFBA1625
Num.
1

U

40,000

SUBMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE SISTEMA AUTOMÀTIC DE REG, INCLOU COMPTADOR, RELLOTGE,
CANONADA, PUNT DE REG PER GOTEIG, TOT INSTAL·LAT I PROVAT

Text

Tipus

ZONA VERDA INTERIOR

[C]

[D]

[E]

1

J0304L03
Num.

01
05
01

u

1,000
1,000

Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de granulat, segons la norma UNE_EN 933-1 1998

Text

Tipus

[C]

[D]

[E]

u

1,000

Determinació de la forma, mides i designació d'una mostra de vorada prefabricada de formigó, segons la norma
UNE 127-025

Text

Tipus

1

[C]

[D]

[E]

J9B15203
Num.

u

Text

2,000
2,000

Tipus

[C]

[D]

[E]

u

Tipus

1

[C]

[D]

H145K275

[E]

[F]

2,000

01
05
02

u

TOTAL

2,000
TOTAL AMIDAMENT

1

2,000

Determinació de la resistència a la compressió d'una mostra de llambordí granític, segons la norma UNE
7-068-53

Text

Obra
CAPITOL
SUBCAPITOL

TOTAL

2,000
TOTAL AMIDAMENT

Num.

[F]

2,000

J9B17202

TOTAL

Assaig de desgast per fregament d'una mostra de llambordí granític, segons la norma UNE 7-069-53

1

4

[F]

2,000
TOTAL AMIDAMENT

3

TOTAL

1,000
TOTAL AMIDAMENT

Num.

[F]

1,000

J961110D

TOTAL

PROJECTE D'URBANITZACIÓ
CONTROL I SEGURETAT
CONTROL

1

2

[F]

1,000
TOTAL AMIDAMENT

Obra
CAPITOL
SUBCAPITOL

8

2,000

PROJECTE D'URBANITZACIÓ
CONTROL I SEGURETAT
SEGURETAT I SALUT

Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 0, logotip color vermell, tensió màxima 1000
V, homologats segons UNE EN 420

Euro
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AMIDAMENTS
Num.

Text

Pàg.:
Tipus

1

[C]

[D]

[E]

2,000

H1462242

Num.

u

Text

2,000

Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del turmell encoixinat
sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de desprendiment ràpid, amb
plantilles i puntera metàl.liques
Tipus

1

[C]

[D]

[E]

H1512021
Num.

m2

Text

2,000
2,000

Tipus

[C]

[D]

[E]

m

Text

5,000

Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1 m, amb travesser superior,
travesser intermedi i muntants de tub metàl.lic de 2.3´´, sòcol de post de fusta, ancorada al terreny amb daus de
formigó i amb el desmuntatge inclòs
Tipus

1

[C]

[D]

[E]

H15B5005

Num.

u

Text

50,000
50,000

Tipus

[C]

[D]

[E]

m

Text

1,000

Barrera rígida en forma de campana de cares arrodonides, tipus New Jersey, prefabricada i col.locada
Tipus

1

[C]

[D]

[E]

HBC1H0K1
Num.

u

Text

5,000

[C]

[D]

5,000

[E]

[F]

10,000

u

TOTAL

10,000
TOTAL AMIDAMENT

HBB11111

TOTAL

Llumenera amb làmpada llampegant amb energia de bateria recarregable i amb el desmuntatge inclòs
Tipus

1

8

[F]

5,000
TOTAL AMIDAMENT

7

TOTAL

1,000
TOTAL AMIDAMENT

Num.

[F]

1,000

HB2C1000

TOTAL

Equip de connexió a terra de línia elèctrica aerea de distribució, amb 3 perxes telescòpiques per a conductors
de secció de 7 a 380 mm2 i una alçària màxima d'11.5 m, cable de coure de secció 35 mm2 i piqueta de
connexió a terra, instal.lat

1

6

[F]

50,000
TOTAL AMIDAMENT

5

TOTAL

5,000
TOTAL AMIDAMENT

Num.

[F]

5,000

H1522111

TOTAL

Protecció contra caigudes en forats horitzontals en el terreny per a pilotis i/o murs pantalla, posició horitzontal, i
amb el desmuntatge inclòs

1

4

[F]

2,000
TOTAL AMIDAMENT

3

TOTAL

2,000
TOTAL AMIDAMENT

2

[F]

9

10,000

Placa amb pintura reflectora triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge
inclòs
Euro
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AMIDAMENTS
Num.

Pàg.:

Text

Tipus

1

[C]

[D]

[E]

1,000

Obra
CAPITOL

01
06

G3J21920
Num.
1

m3

Text

1,000

PROJECTE D'URBANITZACIÓ
MURS

Escullera amb blocs de pedra granítica de 1200 a 4000 kg de pes, col.locats amb grua
Tipus

ROCALLA

[C]

[D]

428,000

1,000

[E]

F32B300Q
Num.

kg

Text

TOTAL

428,000

Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2, per a l'armadura de murs de contenció, d'una
alçària màxima de 6 m
Tipus

[C]

[D]

2,000

[E]

[F]

TOTAL

60,000

0,890

106,800

24,000

60,000

1,580

2.275,200

1

Mur carretera

T

2

Horitzontals Mur

T

3

DN12 coronaments

4

DN16

5

Verticals Mur

6

DN16

200,000

4,500

1,580

1.422,000

7

DN10

200,000

4,500

0,620

558,000

8

Longitudinals sabata

9

DN 12

T

T

10

12,000

60,000

0,890

640,800

13,000

60,000

0,890

694,200

11

Transversals sabata

12

DN 16

200,000

2,300

1,580

726,800

13

DN 12

300,000

2,600

0,890

694,200

14

Mur darrera fàbrica

T

15

Horitzontals Mur

T

16

DN 12

30,000

76,500

0,890

2.042,550

18

Verticals Mur

19

DN12

306,000

3,500

1,580

1.692,180

20

DN16

306,000

3,500

1,580

1.692,180

21

Longitudinals sabata

22

DN 16

8,000

76,500

1,580

966,960

23

Transversals sabata

24

DN 16

306,000

2,300

1,580

1.112,004

T

T

T
T

TOTAL AMIDAMENT
3

[F]

428,000

TOTAL AMIDAMENT
2

TOTAL

1,000
TOTAL AMIDAMENT

1

[F]

10

F32515C1
Num.

Text

m3

14.623,874

Formigó per a murs de contenció de 3 m d'alçària com a màxim, HA-25/B/10/IIa de consistència tova i grandària
màxima del granulat 10 mm i abocat des de camió
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL

Euro

PROJECTE D´URBANITZACIÓ DE LA UA7 ´´INDUSTRIAL MONTER´´
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AMIDAMENTS

Pàg.:

1

Mur carretera

2

Sabata

1,150

60,000

69,000

3

Mur

1,500

60,000

90,000

4

Mur darrera fàbrica

3,000

76,500

229,500

T

T

5

TOTAL AMIDAMENT
4

11

EB121JAE

Num.
1

Text

m

388,500

Barana d'acer, amb passamà, travesser inferior i superior, muntants cada 200 cm i brèndoles cada 10 cm, de
100 cm d'alçària, ancorada a l'obra amb morter.
Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

59,300

TOTAL

59,300
TOTAL AMIDAMENT

59,300

Euro

4.2 PRESSUPOSTOS PARCIALS.

PROJECTE D´URBANITZACIÓ DE LA UA7 ´´INDUSTRIAL MONTER´´
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PRESSUPOST

Pàg.:

Obra

01

PROJECTE D'URBANITZACIÓ

CAPITOL

01

DEMOLICIONS

SUBCAPITOL

01

VORERES

1

1 E2434201

ML

TALL DE PAVIMENT AMB MAQUINA DE DISC PER A TALLAR
PAVIMENTS D'AGLOMERAT O FORMIGÓ (P - 54)

3,31

190,000

628,90

2 G2194XK2

M2

DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA, DE FINS A
20 CM DE GRUIX I FINS A 2 M D'AMPLÀRIA, AMB MITJANS
MECÀNICS I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ (P - 48)

7,33

57,000

417,81

TOTAL

SUBCAPITOL

01.01.01

1.046,71

Obra

01

PROJECTE D'URBANITZACIÓ

CAPITOL

01

DEMOLICIONS

SUBCAPITOL

04

TRANSPORT DE RUNES

1 F2424269

M3

CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS I TRANSPORT DE TERRES A
L'ABOCADOR, AMB CAMIÓ DE 12 T, AMB UN RECORREGUT DE
MÉS DE 10 I FINS A 15 KM (P - 6)

4,48

8,550

38,30

2 F2R12210

M3

ABOCAT, A MONODIPÒSIT DE TERRES I RUNES AUTORITZAT
AMB BÀSCULA, DE RESIDUS D'ENDERROC O DE CONSTRUCCIÓ,
AMB UNA DENSITAT SUPERIOR A 1,2 T/M3 (RUNA NETA) (P - 7)

2,10

8,550

17,96

TOTAL

SUBCAPITOL

01.01.04

56,26

Obra

01

PROJECTE D'URBANITZACIÓ

CAPITOL

02

MOVIMENT DE TERRES

SUBCAPITOL

01

IMPLANTACIÓ DE SERVEIS

1 F2225420

M3

EXCAVACIÓ DE RASA DE FINS A 4 M DE FONDÀRIA I FINS A 2 M
D'AMPLÀRIA, EN TERRENY COMPACTE, AMB MITJANS
MECÀNICS (P - 5)

5,29

127,360

673,73

2 F2424269

M3

CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS I TRANSPORT DE TERRES A
L'ABOCADOR, AMB CAMIÓ DE 12 T, AMB UN RECORREGUT DE
MÉS DE 10 I FINS A 15 KM (P - 6)

4,48

45,600

204,29

3 F2R12210

M3

ABOCAT, A MONODIPÒSIT DE TERRES I RUNES AUTORITZAT
AMB BÀSCULA, DE RESIDUS D'ENDERROC O DE CONSTRUCCIÓ,
AMB UNA DENSITAT SUPERIOR A 1,2 T/M3 (RUNA NETA) (P - 7)

2,10

45,600

95,76

TOTAL

SUBCAPITOL

01.02.01

973,78

Obra

01

PROJECTE D'URBANITZACIÓ

CAPITOL

02

MOVIMENT DE TERRES

SUBCAPITOL

02

ENCINTAT DE CARRERS

1 F2225420

M3

EXCAVACIÓ DE RASA DE FINS A 4 M DE FONDÀRIA I FINS A 2 M
D'AMPLÀRIA, EN TERRENY COMPACTE, AMB MITJANS
MECÀNICS (P - 5)

5,29

30,400

160,82

2 F2424269

M3

CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS I TRANSPORT DE TERRES A
L'ABOCADOR, AMB CAMIÓ DE 12 T, AMB UN RECORREGUT DE
MÉS DE 10 I FINS A 15 KM (P - 6)

4,48

30,400

136,19

euros
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PRESSUPOST
3 F2R12210

TOTAL

M3

SUBCAPITOL

Pàg.:
ABOCAT, A MONODIPÒSIT DE TERRES I RUNES AUTORITZAT
AMB BÀSCULA, DE RESIDUS D'ENDERROC O DE CONSTRUCCIÓ,
AMB UNA DENSITAT SUPERIOR A 1,2 T/M3 (RUNA NETA) (P - 7)

2,10

30,400

01.02.02

2
63,84

360,85

Obra

01

PROJECTE D'URBANITZACIÓ

CAPITOL

03

PAVIMENTACIÓ

1 F931201J

M3

BASE DE TOT-U ARTIFICIAL, AMB ESTESA I PICONATGE DEL
MATERIAL AL 98 % DEL PM (P - 8)

24,16

47,300

1.142,77

2 F965578C

M

VORADA RECTA DE PECES DE FORMIGÓ PER A VORADA, DE
16X25X100 CM, COL·LOCADA SOBRE BASE DE FORMIGÓ
HM-20/P/40/I, I REJUNTADA AMB MORTER MIXT 1:2:10,
ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA 165 L (P - 10)

21,37

239,000

5.107,43

3 F97548EE

M

RIGOLA DE 20 CM D'AMPLÀRIA DE PECES DE FORMIGÓ, DE
100X20 CM I 8 CM DE GRUIX MITJÀ, COL·LOCADES AMB
MORTER MIXT 1:2:10, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA
DE 165 L (P - 12)

16,88

169,000

2.852,72

4 F9365B11

m3

BASE DE FORMIGÓ HM-20/P/10/I, DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I
GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 10 MM, ABOCAT DES DE
CAMIÓ AMB ESTESA I VIBRATGE MANUAL, AMB ACABAT
REGLEJAT (P - 59)

74,31

47,300

3.514,86

5 F9E1F2AD

M2

PAVIMENT AMB LLOSA DE 40X20X7 TIPUS ''VULCANO'', COLOR
PLATJA (P - 61)

23,57

473,000

11.148,61

6 G96513C5

m

Vorada recta de peces de formigó, monocapa, amb secció
normalitzada per a vianants A3 de 20x8 cm, de classe climàtica B,
classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa),
segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó HM-20/P/40/I
de 10 a 20 cm d'alçària, i rejuntada amb morter M-5 (P - 65)

16,44

115,000

1.890,60

7 F975BASF

m

Rigola de 30 cm d'amplària de peça de formigó en forma de cuneta de
secció en v, de 60x30 cm i 13 cm de gruix, col·locades amb morter
mixt 1:0,5:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l (P - 60)

32,75

100,000

3.275,00

TOTAL

CAPITOL

01.03

28.931,99

Obra

01

PROJECTE D'URBANITZACIÓ

CAPITOL

04

IMPLANTACIÓ DE SERVEIS

SUBCAPITOL

02

ENLLUMENAT PÚBLIC

1 FG221J2K

M

TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE PVC, DE 65 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL I 3.5 MM DE GRUIX AMB GRAU DE RESISTÈNCIA AL
XOC 7 I MUNTAT COM A CANALITZACIÓ SOTERRADA (P - 33)

1,22

384,000

468,48

2 FGD1432E

U

PIQUETA DE CONNEXIÓ A TERRA D'ACER, AMB RECOBRIMENT
DE COURE DE 300 µM DE GRUIX, DE 2500 MM DE LLARGÀRIA I
DE 17.3 MM DE DIÀMETRE, CLAVADA A TERRA (P - 38)

28,25

11,000

310,75

3 FG380902

M

CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR DE SECCIÓ 1X35 MM2,
MUNTAT SUPERFICIALMENT (P - 37)

4,94

16,500

81,51

4 FG380702

M

CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR DE SECCIÓ 1X16 MM2,
MUNTAT SUPERFICIALMENT (P - 36)

3,07

384,000

1.178,88

5 FG313606

M

CONDUCTOR DE COURE DE DESIGNACIÓ UNE RV 0,6/1 KV,
TETRAPOLAR DE SECCIÓ 4X6 MM2 I COL.LOCAT EN TUB (P - 35)

6,23

400,500

2.495,12

6 FG312306

M

CONDUCTOR DE COURE DE DESIGNACIÓ UNE RV 0,6/1 KV,
BIPOLAR DE SECCIÓ 2X2.5 MM2 I COL.LOCAT EN TUB (P - 34)

1,96

55,000

107,80

7 FHM11NBA

U

CONJUNT DE COLUMNA I LLUMINARIA MODELS BABEL PER A
COLUMNA I ATIK SF DE IP, COLUMNA TELESCÒPICA D'ACER

1.343,59

11,000

14.779,49

euros
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PRESSUPOST

Pàg.:

3

GALVANITZAT DE 4 M D'ALÇADA, AMB LLUMINARIA SIMETRICA
DE FUNDICIÓ D'ALUMINI I REFLECTOR D'ALUMINI ANODITZAT,
INCLOU DIFUSOR DE METRACRILAT, EQUIPS D'ENCESA, CAIXA
DE CONNEXIONS, FUSIBLES, I BOMBETA DE 70 W DE VSAP E40,
PERNS, CARGOLS, PLETINES, ARANDELA TAPA JUNTA, I DAU DE
FORMIGÓ. TOT INSTAL·LAT I PROVAT (P - 63)
8 FDK2A6F3

U

PERICÓ DE 57X57X125 CM, AMB PARETS DE 15 CM DE GRUIX DE
FORMIGÓ HM-20/P/20/I I SOLERA DE MAÓ CALAT, SOBRE LLIT DE
SORRA (P - 30)

76,17

5,000

380,85

9 FDKZ3179

U

BASTIMENT I TAPA PER A PERICÓ DE SERVEIS DE FOSA GRISA
DE 620X620X50 MM I DE 52 KG DE PES, COL·LOCAT AMB
MORTER MIXT 1:0.5:4, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA
DE 165 L (P - 31)

48,22

5,000

241,10

10 FD95D470

M3

RECOBRIMENT PROTECTOR DE FORMIGÓ DE HM-20/P/20/I PER
A CANALITZACIO (P - 29)

75,18

4,800

360,86

11 GHQ64L62

u

Punt de llum per encastar per a exteriors amb reflector de distribució
extensiva, amb làmpada PL de 18 W, de forma rectangular, tancat
amb allotjament per a equip col.locat a la paret (P - 67)

169,50

11,000

1.864,50

TOTAL

SUBCAPITOL

01.04.02

22.269,34

Obra

01

PROJECTE D'URBANITZACIÓ

CAPITOL

04

IMPLANTACIÓ DE SERVEIS

SUBCAPITOL

03

XARXA PLUJANES

1 FD5J6F0E

U

CAIXA PER A EMBORNAL DE 70X30X85 CM, AMB PARETS DE 15
CM DE GRUIX DE FORMIGÓ HM-20/P/20/I SOBRE SOLERA DE 15
CM DE FORMIGÓ HM-20/P/20/I (P - 25)

74,58

6,000

447,48

2 FD5KKF0E

M

CAIXA PER A INTERCEPTOR DE 84X50 CM, AMB PARETS DE 15
CM DE GRUIX DE FORMIGÓ HM-20/P/20/I, SOBRE SOLERA DE 15
CM DE FORMIGÓ HM-20/P/20/I (P - 26)

51,40

6,000

308,40

3 FD5ZJJJ5

U

BASTIMENT I REIXETA PRACTICABLE PER A EMBORNAL I
INTERCEPTOR,DE FOSA GRISA DE 130X50O MM PER
EXTERIORS I TRAFIC PESAT TIPUS C-250, COL·LOCAT SOBRE
CANAL DE 130/150 (P - 27)

63,11

6,000

378,66

4 FD5A4863

m

Rasa de drenatge del terreny, per a recollir aigües superficials, de
80x80 cm, amb tub de PVC per a drenatges de 160 mm de diàmetre,
en forma de volta, amb excavació mecànica, reblert de la rasa amb
50% grava embolcallada amb geotèxtil, 25% sorra i 25% terra de
l'excavació, i càrrega de les terres sobrants sobre camió o contenidor
(P - 62)

52,43

55,000

2.883,65

TOTAL

SUBCAPITOL

01.04.03

4.018,19

Obra

01

PROJECTE D'URBANITZACIÓ

CAPITOL

04

IMPLANTACIÓ DE SERVEIS

SUBCAPITOL

05

MOBILIARI URBA

1 FQ11ATP6

U

BANC AMB JARDINERES LATERALS DE LA CASA TORHO, DE 160
CM DE LLARGÀRIA. DE FUSTA TIPUS IROKO, COMPLEMENTAT
AMB BARRES LAMINADES PER A LA SEVA UNIÓ. JARDINERES
LATERALS DE 82CM DE DIAMETRE DE FORMIGÓ. INCLOU
SEPARADOR D'ELEMENTS EN MATERIAL PLASTIC I ANCORAT
AMB ANCLATGES NO VISIBLES. (P - 40)

1.266,71

20,000

25.334,20

2 FQ213112

U

PAPERERA TRABUCABLE DE 45 CM DE DIÀMETRE, DE PLANXA
PINTADA D'1 MM DE GRUIX, AMB BASE PERFORADA I SUPORTS
DE 50X20X1.5 MM, ANCORADA AMB DOS DAUS DE FORMIGÓ DE
30X30X30 CM (P - 41)

91,54

5,000

457,70

euros
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PRESSUPOST
3 EB121AAD

TOTAL

m

SUBCAPITOL

Pàg.:
Barana d'acer A/37-B, amb passamà, travesser inferior, muntants
cada 100 cm i brèndoles cada 12 cm, de 100 cm d'alçària, ancorada
amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l
(P - 55)

50,99

220,000

01.04.05

4

11.217,80

37.009,70

Obra

01

PROJECTE D'URBANITZACIÓ

CAPITOL

04

IMPLANTACIÓ DE SERVEIS

SUBCAPITOL

06

JARDINERIA

1 FR632J73

U

PLANTACIÓ D'ARBRE DE FULLA CADUCA DE 18 A 20 CM DE
CIRCUMFERÈNCIA AMB CEPELLON (P - 45)

20,73

15,000

310,95

2 FR2G8B31

U

EXCAVACIÓ DE CLOT DE PLANTACIÓ DE DIMENSIONS 1X1X1 M,
AMB
MINICARREGADORA
SOBRE
PNEUMÀTICS
AMB
ACCESSORI RETROEXCAVADOR DE 40 A 60 CM D'AMPLÀRIA DE
TREBALL I CÀRREGA DE LES TERRES SOBRANTS MECÀNICA
SOBRE CAMIÓ, EN UN PENDENT INFERIOR AL 25 % (P - 42)

8,83

15,000

132,45

3 FR4CP310

U

SUBMINISTRAMENT MARFULL (VIBURNUM TINUS) D'ALÇÀRIA 0.6
A 0.8 M, EN CONTENIDOR (P - 44)

5,66

40,000

226,40

4 FR661211

U

PLANTACIÓ D'ARBUST D'ALÇÀRIA 0.6 A 1.2 M, AMB MITJANS
MANUALS, EN UN PENDENT INFERIOR AL 25 % (P - 46)

3,07

40,000

122,80

5 GFBA1625

U

SUBMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE SISTEMA AUTOMÀTIC DE REG,
INCLOU COMPTADOR, RELLOTGE, CANONADA, PUNT DE REG
PER GOTEIG, TOT INSTAL·LAT I PROVAT (P - 66)

3.575,35

1,000

3.575,35

TOTAL

SUBCAPITOL

01.04.06

4.367,95

Obra

01

PROJECTE D'URBANITZACIÓ

CAPITOL

05

CONTROL I SEGURETAT

SUBCAPITOL

01

CONTROL

1 J0304L03

u

Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de granulat, segons
la norma UNE_EN 933-1 1998 (P - 76)

16,46

1,000

16,46

2 J961110D

u

Determinació de la forma, mides i designació d'una mostra de vorada
prefabricada de formigó, segons la norma UNE 127-025 (P - 77)

54,72

2,000

109,44

3 J9B15203

u

Assaig de desgast per fregament d'una mostra de llambordí granític,
segons la norma UNE 7-069-53 (P - 78)

132,30

2,000

264,60

4 J9B17202

u

Determinació de la resistència a la compressió d'una mostra de
llambordí granític, segons la norma UNE 7-068-53 (P - 79)

146,34

2,000

292,68

TOTAL

SUBCAPITOL

01.05.01

683,18

Obra

01

PROJECTE D'URBANITZACIÓ

CAPITOL

05

CONTROL I SEGURETAT

SUBCAPITOL

02

SEGURETAT I SALUT

1 H145K275

u

Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 0,
logotip color vermell, tensió màxima 1000 V, homologats segons UNE
EN 420 (P - 68)

22,90

2,000

45,80

2 H1462242

u

Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell
rectificada, amb envoltant del turmell encoixinat sola antilliscant i
antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de
desprendiment ràpid, amb plantilles i puntera metàl.liques (P - 69)

17,74

2,000

35,48

euros
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PRESSUPOST

Pàg.:

5

3 H1512021

m2

Protecció contra caigudes en forats horitzontals en el terreny per a
pilotis i/o murs pantalla, posició horitzontal, i amb el desmuntatge
inclòs (P - 70)

10,16

5,000

50,80

4 H1522111

m

Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions,
d'alçària 1 m, amb travesser superior, travesser intermedi i muntants
de tub metàl.lic de 2.3´´, sòcol de post de fusta, ancorada al terreny
amb daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs (P - 71)

8,17

50,000

408,50

5 H15B5005

u

Equip de connexió a terra de línia elèctrica aerea de distribució, amb 3
perxes telescòpiques per a conductors de secció de 7 a 380 mm2 i
una alçària màxima d'11.5 m, cable de coure de secció 35 mm2 i
piqueta de connexió a terra, instal.lat (P - 72)

402,79

1,000

402,79

6 HB2C1000

m

Barrera rígida en forma de campana de cares arrodonides, tipus New
Jersey, prefabricada i col.locada (P - 73)

111,79

5,000

558,95

7 HBC1H0K1

u

Llumenera amb làmpada llampegant amb energia de bateria
recarregable i amb el desmuntatge inclòs (P - 75)

77,80

10,000

778,00

8 HBB11111

u

Placa amb pintura reflectora triangular de 70 cm de costat, per a
senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 74)

37,07

1,000

37,07

TOTAL

SUBCAPITOL

01.05.02

2.317,39

Obra

01

PROJECTE D'URBANITZACIÓ

CAPITOL

06

MURS

1 G3J21920

m3

Escullera amb blocs de pedra granítica de 1200 a 4000 kg de pes,
col.locats amb grua (P - 64)

56,54

428,000

24.199,12

2 F32B300Q

kg

Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2, per
a l'armadura de murs de contenció, d'una alçària màxima de 6 m (P 58)

1,42

14.623,874

20.765,90

3 F32515C1

m3

Formigó per a murs de contenció de 3 m d'alçària com a màxim,
HA-25/B/10/IIa de consistència tova i grandària màxima del granulat
10 mm i abocat des de camió (P - 57)

88,11

388,500

34.230,74

4 EB121JAE

m

Barana d'acer, amb passamà, travesser inferior i superior, muntants
cada 200 cm i brèndoles cada 10 cm, de 100 cm d'alçària, ancorada a
l'obra amb morter.
Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les
especificacions de la DT.
(P - 56)

118,60

59,300

7.032,98

TOTAL

CAPITOL

01.06

86.228,74

euros

4.3 PRESSUPOST D'EXECUCIÓ
MATERIAL.
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RESUM DE PRESSUPOST

Pàg.:

1

NIVELL 3: SUBCAPITOL
Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
SUBCAPITOL
01.01.01
VORERES
1.046,71
SUBCAPITOL

01.01.04

TRANSPORT DE RUNES

CAPITOL

01.01

DEMOLICIONS

56,26

SUBCAPITOL

01.02.01

IMPLANTACIÓ DE SERVEIS

973,78

SUBCAPITOL

01.02.02

ENCINTAT DE CARRERS

360,85

CAPITOL

01.02

MOVIMENT DE TERRES

1.334,63

SUBCAPITOL

01.04.02

ENLLUMENAT PÚBLIC

22.269,34

SUBCAPITOL

01.04.03

XARXA PLUJANES

4.018,19

SUBCAPITOL

01.04.05

MOBILIARI URBA

37.009,70

SUBCAPITOL

01.04.06

JARDINERIA

CAPITOL

01.04

IMPLANTACIÓ DE SERVEIS

SUBCAPITOL

01.05.01

CONTROL

SUBCAPITOL

01.05.02

SEGURETAT I SALUT

2.317,39

CAPITOL

01.05

CONTROL I SEGURETAT

3.000,57

1.102,97

4.367,95
67.665,18
683,18

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
73.103,35
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 2: CAPITOL
Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
CAPITOL
01.01
DEMOLICIONS
1.102,97
CAPITOL

01.02

MOVIMENT DE TERRES

CAPITOL

01.03

PAVIMENTACIÓ

28.931,99

1.334,63

CAPITOL

01.04

IMPLANTACIÓ DE SERVEIS

67.665,18

CAPITOL

01.05

CONTROL I SEGURETAT

3.000,57

CAPITOL

01.06

MURS

Obra

01

PROJECTE D'URBANITZACIÓ

86.228,74
188.264,08

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
188.264,08
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 1: Obra
Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obra
01
PROJECTE D'URBANITZACIÓ
188.264,08
188.264,08

euros

PROJECTE D´URBANITZACIÓ DE LA UA7 ´´INDUSTRIAL MONTER´´
EN EL TERME MUNICIPAL DE SANT JAUME DE LLIERCA

RESUM DE PRESSUPOST

Pàg.:

1

NIVELL 3: SUBCAPITOL
%
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
SUBCAPITOL
01.01.01
VORERES
0,56
SUBCAPITOL

01.01.04

TRANSPORT DE RUNES

0,03

CAPITOL

01.01

DEMOLICIONS

0,59

SUBCAPITOL

01.02.01

IMPLANTACIÓ DE SERVEIS

0,52

SUBCAPITOL

01.02.02

ENCINTAT DE CARRERS

0,19

CAPITOL

01.02

MOVIMENT DE TERRES

0,71

SUBCAPITOL

01.04.02

ENLLUMENAT PÚBLIC

11,83

SUBCAPITOL

01.04.03

XARXA PLUJANES

2,13

SUBCAPITOL

01.04.05

MOBILIARI URBA

19,66

SUBCAPITOL

01.04.06

JARDINERIA

CAPITOL

01.04

IMPLANTACIÓ DE SERVEIS

SUBCAPITOL

01.05.01

CONTROL

SUBCAPITOL

01.05.02

SEGURETAT I SALUT

1,23

CAPITOL

01.05

CONTROL I SEGURETAT

1,59

2,32
35,94
0,36

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
38,83
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 2: CAPITOL
%
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
CAPITOL
01.01
DEMOLICIONS
0,59
CAPITOL

01.02

MOVIMENT DE TERRES

CAPITOL

01.03

PAVIMENTACIÓ

15,37

0,71

CAPITOL

01.04

IMPLANTACIÓ DE SERVEIS

35,94

CAPITOL

01.05

CONTROL I SEGURETAT

1,59

CAPITOL

01.06

MURS

Obra

01

PROJECTE D'URBANITZACIÓ

45,80
100,00

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
100,00
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 1: Obra
%
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obra
01
PROJECTE D'URBANITZACIÓ
100,00
100,00

euros

4.4 PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER
CONTRACTA.

PROJECTE D´URBANITZACIÓ DE LA UA7 ´´INDUSTRIAL MONTER´´
EN EL TERME MUNICIPAL DE SANT JAUME DE LLIERCA

Pàg.

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL ..........................................................................

188.264,08

Subtotal

188.264,08

16,00 % IVA SOBRE 188.264,08.........................................................................................

30.122,25

€

218.386,33

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a

( DOS-CENTS DIVUIT MIL TRES-CENTS VUITANTA-SIS EUROS AMB TRENTA-TRES CENTIMS )

Sant Jaume de Llierca, 2010

els Arquitectes

PROJECTE D’ URBANITZACIÓ
DE LA U.A.7 “INDUSTRIAL MONTER”
MUNICIPI DE SANT JAUME DE LLIERCA

ESTUDI BÀSIC DE
SEGURETAT I SALUT

Sant Jaume de Llierca, maig 2010

1. INTRODUCCIÓ
1.1 Justificació de l'Estudi bàsic de Seguretat i Salut
El Reial Decret 1.627/1997 de 24 de Octubre, pel que s' estableixen les disposicions
mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció, estableix en l'apartat 2 del
Article 4 que en els projectes d'obra no inclosos en los supòsits previstos en l'apartat 1
del mateix Article, el promotor estarà obligat a que en la fase de redacció del projecte
s'elabori un Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
Per tant, cal comprovar que es donen tots los supòsits següents:
a) El Pressupost d' Execució por Contracte (PEC) és inferior a 450.760 euros.
b) La duració estimada de l'obra no és superior a 30 dies, o no s'utilitzarà en cap
moment a més de 20 treballadors simultàniament.
Plaç de execució previst = 90 dies.
Núm. de treballadors previstos que treballin simultàniament = 10
c) El volum de la mà d'obra estimada és inferior a 500 treballadors/dia ( suma dels
dies de treball del total dels treballadors en l'obra).
Núm. de treballador-dia = 240
d) No es una obra de túnels, galeries, conduccions subterrànies o preses.
Com que no es dona cap dels supòsits previstos en l'apartat 1 de l'Article 4 del R.D.
1.627/1997 es redacta el present ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT.
1.2 Objecte de l'Estudi de Seguretat i Salut
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D'acord amb el que s'especifica en l'apartat 2 del Article 6 del R.D. 1.627/1997, l'Estudi
ha de precisar:
• Las normes de seguretat i salut aplicables a l'obra.
• La identificació dels riscos laborables que puguin ésser evitats, indicant les mesures
tècniques necessàries.
• Relació dels riscos laborables que no poden eliminar-se, especificant les mesures
preventives i proteccions tècniques per a controlar i reduir riscos valorant la seva
eficàcia, en especial quan es proposin mesures alternatives (en el seu cas, es tindrà
en compta qualsevol tipus d'activitat que es porti a cap en la mateixa i adoptarà
mesures específiques relatives als treballs inclosos en un o varis dels apartats de
l'Annex II del Reial Decret.)
• Previsions i informacions útils per efectuar en el seu dia, amb les degudes
condiciones de seguretat i salut, els previsibles treballs posteriors.
1.3 Dades del projecte d'obra.
Tipus d'Obra : Urbanització de la UA7 Industrial Monter
Situació

: Nucli urbà

Població

: Sant Jaume de Llierca

Promotor

: Embutidos Monter, SA

Projectista

: Joaquim Figa i Mataró (Arquitecte)

Coordinador de Seguretat i Salut en el projecte: Joaquim Figa Mataró (Arquitecte)
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2. NORMES DE SEGURETAT APLICABLES A L'OBRA
• Llei 31/ 1995 de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborables.
• Reial D. 485/1997 de 14 d’abril, sobre Senyalització de seguretat en el
treball.
• Reial D. 486/1997 de 14 d’abril, sobre Seguretat i Salut en els llos de
treball.
• Reial Decret 487/1997 de 14 d’abril, sobre Manipulació de càrregues.
• Reial Decret 773/1997 de 30 de maig, sobre Utilització d’Equips de
Protecció Individual.
• Reial Decret 39/1997 de 17 de gener, Reglament dels Serveis de
Prevenció.
• Reial Decret 1215/1997 de 18 de juliol, sobre Utilització d’Equips de
Treball.
• Reial Decret 1627/1997 de 24 d’octubre, pel que s’estableixen les
disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció.
• Estatut dels Treballadors (Llei 8/1980, Llei 32/1984, Llei 11/1994).
• Ordenança de Treball de la Construcció, Vidre i Ceràmica (O.M. 28-0870, O.M. 28-07-77, O.M. 4-07-83, en los títols no derogats).
3. IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS I PREVENCIÓ
Realització de l'obra civil i instal·lació del sanejament:
Riscos més freqüents en demolició:
• Sorolls.
• Lesions i/o talls a les mans.
• Lesions i/o talls als peus.
• Sobreesforços.
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• Inhalacions de pols.
• Cossos estranys als ulls.
• Contactes elèctrics directes.
• Contactes elèctrics indirectes.
• Atrapaments, atropellaments i aixafaments.
Mesures preventives:
• Senyalització i balisament adequat.
• Ordenar la circulació interior i exterior de l’obra
• Reconèixer i retirada o desconnexió dels serveis afectats.
• Màquina de tall en perfectes condicions, carcassa no permeti contacte
elèctric, que disposi de posada a terra i interruptor diferencial.
• Retroexcavadora circularà correctament segons normes interiors de
l’obra.
• Retroexcavadora disposarà de miralls retrovisor i extintor.
• Retroexcavadora disposarà de senyal lluminosa i acústica al retrocedir.
• No abandonar retroexcavadora sense recolzar cassó al terra.
• Retroexcavadora i camió amb perfecte estat de funcionament, rodes,
motor, frens, equip hidràulic, …
• Camió col·locat paral·lel a la circulació de la retroexcavadora.
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Proteccions individuals
• Casc de seguretat.
• Calçat de seguretat.
• Guants de lona i pell.
• Ulleres de seguretat.
• Protectors auditius.
• Màscares respiratòries buconasals.
• Roba de treball apropiada, amb preferència teixit reflector.
• Utilització de eines auxiliars apropiades segons la feina.
Riscos més freqüents en moviments de terra i excavació de rases i pous:
• Sorolls.
• Inhalacions de pols durant l’excavació.
• Lesions i/o talls a les mans
• Lesions i/o talls als peus.
• Sobreesforços.
• Xocs o batzacs al cap.
• Caigudes de persones a diferents nivell.
• Cossos estranys als ulls.
• Contactes elèctrics directes.
• Contactes elèctrics indirectes.
• Bolcada i caiguda de màquines i vehicles.
• Atrapaments, atropellaments i aixafaments per maquinària o per
despreniments de terres.

Mesures preventives:
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• Senyalització i balisament adequat.
• Ordenar la circulació interior i exterior de l’obra.
• Passos o passeres.
• Reconèixer i retirada o desconnexió dels serveis afectats.
• Apuntalament de rases i execució correcte segons de talús
(amplada/alçada).
• Retroexcavadora circularà correctament segons normes interior de l’obra i
mai s’excavarà sota la màquina.
• Retroexcavadora disposarà de miralls retrovisor i extintor.
• Retroexcavadora disposarà de senyal lluminosa i acústica al retrocedir.
• No abandonar retroexcavadora sense recolzar cassó al terra.
• Retroexcavadora i camió amb perfecte estat de funcionament, rodes,
motor, frens, equip hidràulic, …
• Camió col·locat paral·lel a la circulació de la retroexcavadora.
• La circulació dels vehicles serà el màxim allunyada de les rases.
Proteccions individuals
• Casc de seguretat
• Calçat de seguretat
• Guants de lona i pell
• Ulleres de seguretat
• Protectors auditius
• Roba de treball apropiada, amb preferència teixit reflector.
• Màscares respiratòries buconasals.
Riscos més freqüents en hissada, desplaçament i introducció de càrregues a la rasa:
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• Sobreesforços.
• Inhalacions de pols.
• Xocs o batzacs al cap.
• Caigudes de persones a diferents nivell.
• Cossos estranys als ulls.
• Bolcada de màquines i vehicles.
• Caiguda de vehicles a diferent nivell.
• Atrapaments, atropellaments i aixafaments per maquinària o per
despreniments de terres.
Mesures preventives:
• Senyalització i balisament adequat.
• Ordenar la circulació interior i exterior de l’obra.
• Passos o passeres.
• Apuntalament de rases i/o execució correcte segons talús
(amplada/alçada).
• Trasllat de tubs a poca alçada de terra abans d’introduir-los a la rasa.
• Tubs correctament emmagatzemats, apuntalats per que no llisquin.
• Retroexcavadora circularà correctament.
• Retroexcavadora disposarà de miralls retrovisor i extintor.
• Retroexcavadora disposarà de senyal lluminosa i acústica al retrocedir.
• No abandonar retroexcavadora sense recolzar cassó al terra.
• Retroexcavadora i camió amb perfecte estat de funcionament, rodes,
motor, frens, equip hidràulic, …
• Camió col·locat paral·lel a la circulació de la retroexcavadora.
• La circulació dels vehicles serà el màxim allunyada de les rases.
Proteccions individuals
• Casc de seguretat
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• Botes o calçat de seguretat
• Guants de lona i pell
• Ulleres de seguretat
• Protectors auditius
• Roba de treball apropiada, amb preferència teixit reflector.
• Màscares respiratòries buconasals.
• Utilització de eines auxiliars apropiades.
Riscos més freqüents en el terraplè de les rases i pavimentació de carrers:
• Sobreesforços.
• Inhalacions de pols.
• Caigudes de persones a diferents nivell.
• Cossos estranys als ulls.
• Caiguda de vehicles a difertent nivell.
• Bolcada de màquines i vehicles.
• Atrapaments, atropellaments i aixafaments per maquinària o per
despreniments de terres.
Mesures preventives:
• Senyalització i balisament adequat.
• Ordenar la circulació interior i exterior de l’obra.
• Passos o passeres.
• Assegurar-se que no hi ha operaris dintre la rasa en el moment
d’introduir-hi el terraplè.
• Regat del recorregut dels vehicles per evitar la producció de pols.
• Vehicles circularan correctament segons normes internes a l’obra.
• Vehicles disposaran de miralls retrovisor i extintor.
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• Vehicles disposaran de senyal lluminosa i acústica al retrocedir.
• No abandonar els vehicles en zones de pendent pronunciada.
• Utilitzar vehicles amb perfecte estat de funcionament, rodes, motor, frens,
equip hidràulic, …
• La circulació dels vehicles serà el màxim allunyada de les rases.
Proteccions individuals
• Casc de seguretat
• Botes o calçat de seguretat
• Guants de lona i pell
• Ulleres de seguretat
• Protectors auditius
• Roba de treball apropiada, amb preferència teixit reflector.
• Màscares respiratòries buconasals.
• Utilització de eines auxiliars apropiades.
4. FARMACIOLA
En el centre de treball es disposarà d'una farmaciola amb els mitjans necessaris per
efectuar les cures d'urgència en cas d'accident i estarà al càrrec d'una persona
capacitada designada per l'empresa constructora.
5. TREBALLS POSTERIORS
L'apartat 3 de l'Article 6 del Reial Decret 1.627/1997 estableix que en l'Estudi Bàsic es
contemplaran també les previsions i les informacions per efectuar en el seu dia, amb
les degudes condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs posteriors.
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Riscos més freqüents per a la neteja manual del clavegueram:
• Caigudes al mateix nivell en terres
• Caigudes de alçada per escales.
• Caigudes per relliscades.
• Inhalació de gasos tòxics.
• Ambients pobres d’oxigen.
• Ambients humits o molls.
• Contactes elèctrics directes en l’ús de maquinària.
• Contactes elèctrics indirectes en l’ús de maquinària.
Mesures Preventives.
• Disposar del mapa d’abocaments, destacant els tòxics.
• Disposar de l’informació meteorològica si la xarxa incorpora aigües
plujanes.
• Senyalització i balisament.
• Disposar d’equip monoventilador.
• Aparell amb alarma òptica i acústica per lectura de CO, H2SO4, %O2, …
• Escales i altres dispositius provisionals adequats i segurs.
• Maquinària elèctrica posada a terra i associada a un interruptor diferencial
de sensibilitat adient.
Proteccions individuals
• Casc de seguretat tipus miner.
• Calçat de seguretat i impermeables, amb sola antilliscant.
• Guants impermeables de PVC i neoprè.
• Màscara respiratòria buconasal amb filtre mecànic.
• Màscara d’escapada amb provisió de O2 per a 5 minuts.
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• Roba de treball apropiada i impermeable (vestit per aigua).
6. OBLIGACIONS DEL PROMOTOR
Abans de l'inici dels treballs, el promotor designarà un Coordinador en matèria de
Seguretat i Salut, quan en l'execució de les obres intervinguin més d'una empresa, o
una empresa i treballadors autònoms, o diversos treballadors autònoms.
La designació del Coordinador en matèria de Seguretat i Salut no eximirà al promotor
de les seves responsabilitats.
El promotor haurà d'efectuar un avís a l'autoritat laboral competent abans del
començament de les obres, que se redactarà segons el que disposa l' Annex III del
Reial Decret 1.627/1997 amb exposició a l'obra de forma visible i actualitzant-se si fos
necessari.
7. COORDINADOR EN MATÈRIA DE SEGURETAT I SALUT
La designació del Coordinador en l'elaboració del projecto i en la execució de l'obra
podrà recaure en la mateixa persona.
El Coordinador en matèria de seguretat i salut durant l'execució de l'obra,
desenvoluparà les següents funcions:
• Coordinar l'aplicació dels principis generals de prevenció i seguretat.
• Coordinar les activitats de l'obra per a garantir que les empreses i el personal
apliquin de manera coherent i responsable els principis d'acció preventiva que es
recullen en l'Article 15 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborables durant
l'execució de l'obra, i en particular, en las activitats referides en l'Article 10 del Reial
Decret 1.627/1997.
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• Aprovar el Pla de Seguretat i Salut elaborat pel contractista i, en el seu cas, les
modificacions introduïdes en el mateix.
• Organitzar la coordinació de les activitats empresarials previstes en l'Article 24 de la
Llei de Prevenció de Riscos Laborables.
• Coordinar les acciones i funcions de control de l'aplicació correcta dels mètodes de
treball.
• Adoptar les mesures necessàries per què tant sols les persones autoritzades puguin
accedir a la obra.
La Direcció Facultativa assumirà aquestes funcions quan no sigui necessari la
designació del Coordinador.
8. PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL
En l'aplicació de l'Estudi de Seguretat i Salut, el contractista, abans de l'inici de l'obra,
elaborarà un Pla de Seguretat i Salut en el que s'analitzaran, estudiaran,
desenvoluparan i complementaran les previsions contingudes en aquest Estudi en
funció del seu propi sistema de execució de l'obra. En aquest Pla s'inclourà, en el seu
cas, les propostes de mesures alternatives de prevenció que el contractista proposi
amb la corresponent justificació tècnica, i que no podran implicar disminució dels nivells
de protecció previstos en aquest Estudio Bàsic.
El Pla de Seguretat i Salut haurà d'ésser aprovat, abans de l'inici de l'obra, pel
Coordinador en matèria de Seguretat i Salut durant la execució de l'obra. Aquest podrà
ésser modificat pel contractista en funció del procés de execució de la mateixa, de
l'evolució dels treballs i de les possibles incidències o modificacions que puguin
aparèixer en el transcurs de l'obra, però comptant sempre amb la aprovació expressa
del Coordinador. Quan no fos necessària la designació del Coordinador, les funcions
que li són atribuïdes seran assumides per la Direcció Facultativa.
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Els qui intervinguin en l'execució de l'obra, així com les persones i òrgans amb
responsabilitats en matèria de prevenció en les empreses que intervenen i els
representants dels treballadors, podran presentar per escrit, i de manera raonada, les
suggerències i alternatives que creguin oportunes. El Pla es trobarà a l'obra a
disposició de la Direcció Facultativa.
9. OBLIGACIONS DE CONTRACTISTES Y SUBCONTRACTISTES
El contractista i els subcontractistes estan obligats a:
1. Aplicar els principis d'acció preventiva recollits en el Article 15 de la Llei de
Prevenció de Riscos Laborables i en particular:
• Al manteniment de l'obra en bon estat de neteja.
• L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, considerant les
condiciones d'accés i la determinació de les vies o zones de desplaçament i
circulació.
• La manipulació de diferents materials i la utilització de mitjans auxiliars.
• El manteniment, el control previ i el control periòdic de les instal·lacions i
dispositius necessaris per a l'execució de les obres, amb l'objecte de corregir
els defectes que pugessin afectar a la seguretat i a la salut dels treballadors.
• La delimitació i condicionament de las zones de emmagatzemament i dipòsit
de materials, en particular si es tracta de matèries perilloses.
• L' emmagatzemament i evacuació dels residus i les escombraries.
• La recollida dels materials perillosos utilitzats.
• La adaptació del període de temps efectiu que caldrà dedicar als diferents
treballs o fases de treball.
• La cooperació entre tots els que intervinguin a l'obra.
• Les interaccions o incompatibilitats amb qualsevol altre treball o activitat.
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2. Complir i fer complir al seu personal el que s'ha establert en el Pla de Seguretat i
Salut.
3. Complir la normativa en matèria de prevenció de riscos laborables, observant les
obligacions sobre coordinació de les activitats empresarials previstes en l'Article 24
de la Llei de Prevenció de Riscos Laborables, així com complir las disposicions
mínimes establertes en l'Annex IV del Reial Decret 1.627/1997.
4. Informar i proporcionar les instruccions adequades als treballadors autònoms sobre
totes les mesures que s'adoptaran en seguretat i salut.
5. Atendre les indicacions i complir les instruccions del Coordinador en matèria de
seguretat i salut durant l'execució de l'obra.
Seran responsables de la execució correcta de les mesures preventives fixades en el
Pla i també pel que fa a les obligacions que directament li corresponen o, en el seu
cas, als treballadors autònoms contractats per ells. A més, respondran solidàriament
de les conseqüències que se'n derivin de l'incompliment de les mesures previstes en el
Pla.
Les responsabilitats del Coordinador, Direcció Facultativa i del Promotor no eximiran de
les seves responsabilitats als contractistes y als subcontractistes.
10. OBLIGACIONS DELS TREBALLADORS AUTÒNOMS
Els treballadors autònoms estan obligats a:
1. Aplicar els principis de l'acció preventiva recollida en l'Article 15 de la Llei de
Prevenció de Riscos Laborables, i en particular:
• Al manteniment de l'obra en bon estat, ordre i neteja.
• L' emmagatzemament i evacuació dels residus i les escombraries.
• La recollida dels materials perillosos utilitzats.
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• La adaptació del període de temps efectiu que caldrà dedicar als diferents
treballs o fases de treball.
• La cooperació entre tots els que intervinguin a l'obra.
• Les interaccions o incompatibilitats amb qualsevol altre treball o activitat.
2. Complir les disposicions mínimes establertes en l'Annex IV del Reial Decret
1627/1997.
3. Ajustar la seva actuació conforme als deures sobre coordinació de les activitats
empresarials previstes en l'Article 24 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborables,
participant en particular en qualsevol mesura de la seva actuació coordinada que s'
hagi establert.
4. Complir amb les obligacions establertes pels treballadors en l'Article 29, apartats 1 y
2 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborables.
5. Utilitzar equips de treball que s'ajustin al que disposa el Reial Decret 1215/ 1997.
6. Elegir i utilitzar equips de protecció individual en els terme previstos en el Reial
Decret 773/1997.
7. Atendre les indicacions i complir les instruccions del Coordinador en matèria de
seguretat i salut.
Els treballadors autònoms han de complir el que està establert en el Pla de Seguretat i
Salut.
11. LLIBRE D'INCIDÈNCIES
En cada centre de treball existirà, amb la finalitat de control i seguiment del Pla de
Seguretat i Salut, un Llibre d'Incidències que constarà de fulles per duplicat i que serà
facilitat pel Col·legi Professional del tècnic que hagi aprovat el Pla de Seguretat i Salut.
Caldrà està disponible sempre en obra i restarà en poder del Coordinador. Tindran
accés al Llibre, la Direcció Facultativa, els contractistes i subcontractistes, els
treballadors autònoms, las persones amb responsabilitats en matèria de prevenció de
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les empreses que intervenen a l'obra, els representants dels treballadors, i els tècnics
especialitzats de les Administracions públiques competents en esta matèria, els quals
podran fer-hi anotacions relacionades amb el compliment del Pla.
Efectuada una anotació en el Llibre de Incidències, el Coordinador resta obligat a
remetre, en el plaç de vint-i-quatre (24) hores una còpia a la Inspecció de Treball i
Seguretat Social de la província en que se realitza l'obra. Igualment, notificarà les
anotacions al contractista i als representants dels treballadors.
12. PARALITZACIÓ DELS TREBALLS
Quan el Coordinador, i en l'execució de les obres, observi l'incompliment de les
mesures de seguretat i salut, advertirà al contractista i deixarà constància de tal
incompliment en el Llibre d'Incidències, i queda facultat per tal de que, en
circumstàncies de risc greu i imminent per a la seguretat i la salut dels treballadors,
disposar la paralització de parts o, en el seu cas, de la totalitat de l'obra.
Donarà compta d'aquest fet als efectes oportuns, a la Inspecció de Treball i Seguretat
Social de la província en que es realitza la obra. Igualment notificarà al contractista, i
en el seu cas a als subcontractistes i/o autònoms afectats de la paralització i als
representants dels treballadors.
13. DRETS DELS TREBALLADORS
Els contractistes i subcontractistes hauran de garantir que els treballadors rebin una
informació adequada i comprensible de totes les mesures que calgui adoptar referent a
la seva seguretat i salut en l'obra. Una còpia del Pla de Seguretat i Salut i de les seves
possibles modificacions, als efectes del seu coneixement i seguiment, serà facilitada
pel contractista als representants dels treballadors en el centro de treball.
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14. DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT QUE CAL APLICAR A LES
OBRES.
Les obligacions previstes en les tres parts del Annex IV del Reial Decret 1627/1997, pel
que s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de
construcció, s'aplicaran sempre que ho exigeixin les característiques de l'obra o de la
activitat, les circumstàncies o qualsevol risc.
Sant Jaume de Llierca, maig 2010

Els arquitectes
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