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MEMÒRIA 

 
 
 

1. ANTECEDENTS  
 
El present projecte respon a la voluntat de desenvolupar les obres de modernització de la 
urbanització del Sector Ciutat Jardí del municipi de Tarragona. 
 

2. SITUACIÓ I EMPLAÇAMENT 
 
Aquest Sector Ciutat Jardí comprèn  els carrers Saragossa, d’en Rocamora, d’en Ribes, 
d’Huyà , Baixada de la Beneficència  i Passatge d’en Ribes. 
 
Aquests carrers es troben situats en la pròpia ciutat de Tarragona, entre la Via Augusta i el 
passeig de Sant Antoni.  
 

3. OBJECTE DEL PROJECTE 
 
L'objecte del Projecte d’Urbanització és: 
 

- Definir totes les obres relatives a la urbanització completa dels carrers. 
- Definir les xarxes de serveis urbans necessàries per a donar la corresponent 

escomesa a totes les parcel·les del Sector. 
 
Analitzant les partides d’obra el projecte inclou les següents parts: 

 
- Demolicions i moviment de terres 
- Pavimentació de calçada i voreres, obres de drenatge, mobiliari urbà i 

senyalització. 
- Instal·lació de les xarxes de serveis: Xarxa d’aigües pluvials, xarxa d’aigües residuals, 

xarxa d’aigua potable, enllumenat públic, energia elèctrica en baixa tensió i en 
mitja tensió, xarxa de telecomunicacions i gas. 

- Serveis afectats: manteniment de serveis durant les obres. 
 

4. DOCUMENTS QUE INTEGREN EL PROJECTE  
 
Document número 1. MEMÒRIA i ANNEXOS A LA MEMÒRIA 
Document número 2. PLÀNOLS  
Document número 3. PLEC DE CONDICIONS 
Document número 4. PRESSUPOST 
 

5. DESCRIPCIÓ DE L'ESTAT ACTUAL 
 
La urbanització a modernitzar presenta tots els serveis necessaris, i per tant aquestes obres 
de modernització hauran de mantenir-los durant la seva execució, cosa que dificulta i 
encareix la mateixa obra. 

6. CARACTERÍSTIQUES GENERALS DEL PROJECTE 
 
La superfície total a urbanitzar de viari és de 6.919 m² , es composa de 6 carrers que 
computen una longitud total de l’ordre de 789 metres. 
 
Existeixen 37 immobles afectats. 
 

7. DESCRIPCIÓ DE LES OBRES 

7.1 MOVIMENTS DE TERRES 
 
S’executaran els mínims moviments de terres necessaris.  
 

7.2 DEFINICIÓ DELS CARRERS 
 
La  secció existent presenta una amplada total aproximadament constant en tots els 
carrers de 7,0 metres. 
 
Es defineixen dues tipologies de seccions viàries, per tal de donar el major compliment 
possible al Decret 241/94 Decret 241/1994, de 26 de juliol, sobre condicionants urbanístics i 
de protecció contra incendis en els edificis, complementaris de la NBE-CPI/91 (DOGC 1954 
de 30.9.1994, correcció d'errades DOGC 2005, de 30.1.1995) es projecten dos  tipologies 
de carrers: 
 
Tipus 1:  calçada de 4,80 metres amb ferm asfàltic i dues voreres de 0,80 i 1,40 metres. En 
aquest tipus es preveu una franja d’aparcament de vehicles en línia d’amplada igual a 
1,80 metres. 
 
Tipus 2:  calçada de 4,00 metres amb ferm asfàltic i dues voreres de 1,50 metres 
 
Amb aquesta tipologia, si bé no es dóna compliment estricte al Decret esmentat, es 
compatibilitza l’accés dels vehicles d’emergència amb les necessitats d’aparcament a la 
zona, tenint en compte, a més,  que es tracta d’un projecte de remodelació. 
 
El paviment de les voreres serà de terratzo de 30x30, model Tarragona. 
 
L’encintat es farà amb vorada de granit serrat flamejat i rigola blanca.  
 
Es preveu una disposició de l’enllumenat unilateral amb una separació de l’ordre de 15 
metres. 
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7.3 ELEMENTS DE PAVIMENTACIÓ 

7.3.1 Calçada 
 
Es defineix la següent secció tipus: 
 

Capa de rodament 5 cm mescla bituminosa tipus D-12 (amb àrid granític) 
Capa intermèdia 5 cm mescla bituminosa tipus S-12 (amb àrid granític) 
Capa de base 40 cm material granular tipus tot-ú artificial 
Gruix total del ferm 50 cm  

 
 
En tot cas s’han de respectar les precaucions indicades a l’annex 6 (dimensionat de 
ferms) del present projecte. 

7.3.2 Voreres 
 
Les vorades es projecten de peces de granit serrat flamejat, rectes i en peces corbades 
per radis inferiors a 12 metres, de 20x24 cm, col·locades sobre base de formigó HM-
20/P/40/I de 20 a 25 cm d’alçària, i  rejuntades amb morter mixt 1:2:10. 

Les voreres es projecten amb terratzo pulit de 30x30 cms, model Tarragona, co·locat sobre 
morter 1:6, sobre base de 15 cm de formigó HM-20/B/20/I. 

La voravia (rigola) es projecte de 20cm d’amplària amb peces de morter de ciment color 
blanc, de 20x20x8 cm, col·locades amb morter mixt 1:8, sobre base de formigó HM-
20/P/20/I de 20 a 30 cm d’alçària.   

Els guals de minusvàlids estaran d’acord amb el Decret 135/1995 de 24 de març, publicat 
al DOGC de 28/4/95, tant en quan es refereix a la seva configuració com el tipus de 
rajoles.   

Els guals de vehicles s’executaran amb peces prefabricades de 60x40x8 cms. 
 

7.4 SERVEIS URBANS 

7.4.1 Clavegueram 
 
Es defineix una  xarxa unitària pel  sanejament i drenatge. 
 
L’evaquació d’aigües es farà portant les conduccions de drenatge fins al col·lector situat a la 
Via Augusta. 
 
En tots els casos es preveu la utilització de tubs de pvc de classe SN8, aptes per a disposar-
se en llit de sorra amb un recobriment de terres no inferior a 70 centímetres.  
Al present projecte s’utilitzaran els següents diàmetres:  
 

 
- Ø230 mm per a escomeses de parcel·les simples i embornals simples. 
- Ø230 mm per a escomeses de reixes interceptores 
- Ø300 mm, Ø400 mm, Ø500 mm i Ø600 mm per a clavegueres generals. 

 
Els pous embornals seran sifònics, fets de peces prefabricades de formigó de mides interiors 70 
x 30 x 100 cm, la reixa serà de fosa dúctil practicable tipus IMPU C-250 i la vorada es definirà 
amb orifici lateral.  
 
Els pous de registre seran circulars de Ø80 cm de diàmetre interior (en cas de que la 
profunditat de la claveguera sigui inferior a 1,50 m) o de Ø100 cm de diàmetre interior (en cas 
de que la profunditat sigui igual o superior a 1,50 m). 
 
Les tapes de registre seran de fosa dúctil amb frontissa i buló i portaran la inscripció 
“CLAVEGUERAM. Ajuntament de Tarragona (i escut)”. Els graons seran d’acer recoberts amb 
polipropilè de color taronja. 
 
Cal tenir en compte que es projecta un tram (Carrer de Rocamora i Baixada de la 
Beneficiència) amb fondàries de rasa de fins a 6 metres. Caldrà tenir cura excepcional en 
l’execució d’aquest tram, tant des de la seguretat dels propis obrers com de les 
construccions i veïns dels entorns. En el projecte es preveu excavació en rasa, no obstant 
també s’ha previst una partida econòmica que permetrà la Direcció Facultativa de les obres 
tenir en compte, en funció de la capacitat i cohessió, altres sistemes d’excavació alternatius. 
No es descarta que en aquest tram el substracte fos rocós. 
 
 

7.4.2 Aigua Potable 
 
Es defineix una xarxa d’aigua potable connectada a la xarxa existent. 
 
El projecte preveu tubs de fosa  dúctil DN 100 i DN 150.  
 
Es projecta la disposició de vàlvules de comporta d’assentament elàstic de GGG-50 i PN16 
de diàmetres DN90, DN100 i DN150, les vàlvules es col.locaran soterrades amb tub de 
protecció de PE i trampilló de fosa dúctil; hidrants contra incendis de tipus soterrat PN16 amb 
entrada DN100 mm i dues sortides, els quals es col·locaran aïllats de la canonada mitjançant 
una vàlvula de comporta DN100; boques de reg DN 45 mm.  
 
Durant les obres  es preveu la instal·lació d’una canonada vista de PE de 65mm per donar 
subministre a les vivendes existents. 
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7.4.3 Enllumenat 
 
Al present projecte s’ha definit un enllumenat disposat unilateralment amb una 
interdistància variable d’aproximadament 15 metres,  format per lluminàries asimètriques 
de Fundicion Ros  de la sèrie BADILA LRA/D-75601 E, construïda amb alumini injectat d’alta 
resistència a la corrosió. Reflector interior preparat amb doble portalàmpades E-27 per 
dues làmpades HM 70 W d’execució tubular, de fàcil accés i extracció sense necessitat 
d'eina, segellat en la seva boca inferior mitjançant vidre transparent trempat i resistent a 
altes temperatures. Grau de protecció del grup òptic IP-66. Doble allotjament per equips 
d’encesa. Sistema de seguretat anti-basculador de la tapa superior de la llumenera. 
Tanca accessible mitjançant eina standard. Grau de protecció  de la lluminària IP-43. 
Protecció elèctrica Classe I. 
 
La columna serà  troncocònica, d’alçada útil 6 m, corbada a partir d’una columna recta 
aconseguint un sortint final de 1000 mm amb radi de curvatura 25 m. Diàmetre en punta 
60 mm, conicitat 12,5 per 1000. Placa base d’ancoratge incorporada, amb carteles de 
reforç. Porta de registre per accés als components de derivació. Sortida per fixació de 
llumenera a 5 m, formada per tub diàmetre 60 x 150 mm soldat a la columna en la part 
interior de la curvatura. Protecció mitjançant galvanització per immersió en bany de zinc 
líquid. Posterior aplicació de processos de repassat, neteja i aplicació de pintura final 
d’acabat. 
  
El quadre de comandament serà el model CITI-15+SEC400 TGN de 1350x1880x320 mm de 
la marca Arelsa. Aquest conjunt està protegit dins d´un armari de planxa d’acer 
inoxidable qualitat mínima Norma AISI-304  de 2 mm. de gruix. Pintura normalitzada GRIS 
RAL 7032 RGHS-12340, amb sòcol, portes i pany per connectar a terra.  
 
Aquest quadre estarà situat al costat de l’estació transformadora, des d’on sortiran les 
línies.  
 
Les línies elèctriques es projecten en disposició soterrada, protegida amb tub de polietilè 
vermell (amb guia de plàstic interior) corrugat de 90 mm. de diàmetre i resistència 
mecànica grau 9, a una fondària mínima de 0,40 m. a les voreres i de 0,60 m. a la calçada 
i zones sense pavimentar protegides amb formigó. 
 
El conductor serà de coure, tetrapolar tipus V-0,6/1Kv amb secció mínima admissible de i 
4x6 mm2. 
 
L’aïllament serà de material termoplàstic tipus V de policlorur de vinil, per a una tensió de 
servei de 1.000 volts ( 1 Kv ). 
 
El sistema assolit per la reducció de flux, és el de disposar de doble làmpada  amb dues 
línies de comandament que connectada a un relè ubicat a cadascun dels quadres, fa la 
funció de desconnexió. 
 
El projecte s’adequa a allò que es disposa en el RD 1890/08 de 14 de novembre, 
Reglament d’eficiència energètica en instal·lacions d’enllumenat exterior i les seves 
instruccions tècniques 

7.4.4 Electricitat 
 
El projecte preveu la instal·lació de línies de baixa, i la adequació de l’estació transformadora 
existent  XT002. 
 
El disseny de la xarxa de Baixa Tensió segueix fidelment la proposta de FECSA-ENDESA en 
l’estudi de referència 234848 de 3 d’octubre de 2006. 
 

7.4.5 Telefonia 
 
El projecte preveu l’execució d’una xarxa de canalitzacions per a telefonia i/o senyals de 
cable formada per prismes de tubs de PE Ø63 i tubs de PE Ø110. S’inclouen pericons de 
30x30x63 cm (tipus “M”), de 70x80x90 cm (tipus “H”), i pedestals per a derivacions. 
 
El dissseny d’aquesta xarxa ha  estat proposat per TELEFÓNICA. 
 
En la finalització de l’obra civil, Telefònica haurà de cablejar la nova instal·lació i 
posteriorment es retiraran les línies i les escomeses aèries de cadascun dels veïns. És 
important destacar que la conversió aèria a soterrada de les línies ha de ser de la totalitat 
del veïnat, és a dir, amb un sol veí que no accepti la conversió obliga a mantenir els trams 
aeris. 

7.4.6 Gas 
 
El projecte preveu la modernització de la xarxa existent, no s’ha inclòs cap ampliació. Les 
partidas incloses en el projecte fan referència a l’obra civil, quedant la instal·lació a 
executar per Gas Natural. 
 

8. FASES D’OBRA 
 
Aquest projecte presenta la dificultat de que les obres d’urbanització a executar són de 
modernització d’una infraestructura existent, i per tant s’ha de combinar l’execució de les 
mateixes amb la vida dels habitants de les vivendes col·lindants. 
 
En aquest sentit els terminis d’execució són més llargs i els rendiments més baixos, amb el 
conseqüent encariment de les obres. 
 
També seran necessaris treballs addicionals pel manteniment dels serveis actuals i evitar al 
màxim les molèsties al veïns. 
 
L’accés amb vehicle estarà restringit durant les obres. 
 
 
Moviment de terres 
 
Es procedirà al rebaix de la calçada per ubicar el ferm projectat, així com la demolició de les 
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voreres actuals. 
 
 
Pavimentació 
 
S’ha de pavimentar la totalitat dels carrers  
 
Xarxa d’aigües residual i pluvials 
 
S’ha de mantenir el servei existent, i per tant s’haurà d’anar construint la nova xarxa i posant-
la en servei gradualment a mesura que es completin els trams. 
 
Xarxa d’aigua potable 
 
S’ha de mantenir el servei existent. S’instal·larà una canonada provisional fins a l’execució de 
la xarxa definitiva. 
 
Xarxa elèctrica 
 
S’executarà la xarxa projectada, i un cop FECSA-ENDESA realitzi el descàrrec i posi en servei 
les noves línies, es desmuntaran les existents. 
 
Xarxa de telecomunicacions 
 
S’executarà la infraestructura de telecomunicacions. En el moment que les escomeses 
individuals i accessos a les diferents vivendes estiguin preparats (treballs a executar pels veïns 
ja que s’efectuen en la seva propietat), la companyia TELEFONICA procedirà a la instal·lació 
de línies i desmuntatge de les existents. 
 
Xarxa d’enllumenat 
 
S’anul·larà l’enllumenat existent i ‘instal·larà un de nou, que entrarà en servei en el moment 
de posta en marxa de les línies de BT. 
 

9. MATERIALS I SENYALITZACIÓ 
 
Els materials utilitzats per a l’execució de les obres estaran d’acord amb el plec de 
condicions i seran de primera qualitat.  

La senyalització de les obres serà d’acord amb les indicacions donades per la direcció 
d’obra. No obstant, el contractista prendrà les mesures necessàries per tal d’evitar 
accidents durant les obres, senyalitzant-se tant de dia com de nit al seu càrrec. La 
conservació i el manteniment de la senyalització serà també a càrrec del contractista. 

És obligatori abans del inici de les obres, instal·lar un cartell anunciador a càrrec del 
contractista, segons model a facilitar pel promotor o per l’Administració actuant. 

 

10. SERVEIS 
 
S’ha de considerar, en el moment de l’execució de les obres, l’existència de serveis. El 
contractista sol·licitarà a les diferents companyies de serveis, els plànols de situació, 
localitzant la seva ubicació “in situ” i evitarà qualsevol desperfecte en els mateixos, fent-
se’n responsable. En els preus unitaris s’ha considerat la dificultat de treballar en aquestes 
zones amb serveis i el seu manteniment. Igualment s’ha considerat en els preus unitaris, la 
part proporcional de les cates que s’hagin d’executar per qualsevol motiu. 

El contractista també haurà de demanar, com a pas previ a l’inici dels treballs, els 
corresponents permisos als organismes o entitats afectades per les obres, hi haurà 
d’acomplir les directrius i condicions que aquestes marquin. 

Les distàncies de seguretat en paralel.lismes i encreuaments amb altres serveis està 
reglamentada i s’han de complir . 

11. TERMINI D’EXECUCIÓ 
 
Es preveu un termini d'execució de 10 mesos a comptar de la data de replanteig de les 
obres. 
 

12. REVISIÓ DE PREUS 
 
Al present projecte no preveu una revisió de preus un cop adjudicades les obres. 

13. ACCESSIBILITAT 
 
D’acord amb la llei 20/1991, de 25 de novembre, de promoció de l’accessibilitat i de 
supressió de les barreres arquitectòniques, les obres d’urbanització s’hauran de construir 
sense barreres arquitectòniques per a discapacitats físics. 
 
Les obres definides al present projecte respecten la llei de supressió de barreres 
arquitectòniques: No s'han definit desnivells apreciables entre la calçada i la vorera, 
sempre existeix una vorera d'un metre d'amplada lliure per a circulació de vianants i els 
pendents dels carrers no superen el 8%. 
 

14. LEGISLACIÓ APLICABLE 
 
Tant els materials com l'execució de les obres s'hauran d'atenir a la normativa oficial 
vigent.  
 
En particular es tindran en compte les següents normes i Plecs de Condicions que puguin 
figurar en el text amb les abreviatures que per a cadascun d'ells s'indiquen a continuació, i 
seran complementaris del Present Plec en tot allò que en ell no s'hi contempli. 
 
PG 3: Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a obres de Carreteres i Ponts. 

PG-3/75 (aprovat per OM de 5 de Febrer de 1975). 
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PRC: Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a la recepció de ciments RC-75, 

publicant en el B.O.E. de 28 d'Agost de 1975. 
  
PTC: Plec General de Condicions Facultatives per a fabricació, transport i muntatge 

de formigó de l'Associació Tècnica de Derivats de Ciment. 
  
PAA: Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a canonades d'abastiment 

d'aigua. Aprovat per Ordre de 28 de Juliol de 1974. 
  
EHE: Instrucción de hormigón estructural. 
  
HP/5-79: Recomanacions per a la disposició i col·locació de carcasses. Institut Eduardo 

Torroja de la Construcció i del Ciment. 
  
Normes MV: Normes MV del MOPU. 
  
NTE: Normes tecnològiques de l'edificació. Centre d'Estudis de la Construcció. 
  
NBE-CPI 81: Norma bàsica NBE-CPI 81 sobre condicions de protecció contra incendis dels 

edificis. 
  
NTE-IEB/1974: Instal·lacions d'electricitat Baixa tensió. 
  
NLT/72: Normes d'Assaig del Laboratori de Transport i Mecànica del Sòl del Centre 

d'Estudis i Experimentació d'Obres Públiques. 
  
MELC: Mètodes d'assaig del Laboratori Central d'Assajos de Materials. 
    
UNE: Normes UNE 
  
ASTM: Normes ASTM 
  
DIN: Normes DIN 
  
ICP: Instrucció per al control de fabricació i posta en obra de mescles bituminoses. 
  
ITH: Instrucció del IET per a tubs de formigó armat o pretensat. Juny 1980. 
  
IFF: Instrucció 6.2.IC 1975 sobre ferms flexibles (O.M. 12-3- 1976). 
  
IFR: Instrucció 6.2.IC 1975 sobre ferms rígids (O.M. 12-3- 1976) 
  
RBT: Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió i instruccions complementàries. Real 

Decreto 842/2002, de 2 de agosto. 
  
RCB: Reglament de xarxes i escomeses de combustibles gasosos, per Ordre del 

Ministeri d'Indústria del 18 de Novembre de 1974. 
  
RGC: Reglament general del servei públic de gasos combustibles. Decret 2913/1973 

del 26 d'octubre. Així com totes les Normes vigents en les companyies de serveis 
afectades (aigua, electricitat, telèfons, gas, etc.). 

  
RDS: Reial Decret 140/2003, de 7 de febrer, pel que s’estableixen els criteris sanitaris de la 

qualitat de l’aigua de consum humà. 
  
OR: Ordenances i normativa pròpia de l’Ajuntament de Tarragona que pugui 

afectar a les obres d’urbanització. 
 
 
Les normes relacionades completen les prescripcions particulars del Plec de Condicions en 
allò referent a aquells materials i unitats d'obra no esmentats expressament en ell. 
 

15. PRESSUPOST 
 
El Pressupost d'Execució Material puja a la quantitat de 1,243,748.85€. 
 
 
 
16. CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA 
 
En compliment dels articles 25 a 35 del Reglament general de la Llei de contractes de les 
administracions públiques (Reial decret 1098/2001 de 12 d’octubre) i, de l’article 15 del 
Reial decret legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de 
contractes de les administracions públiques (B.O.E. núm 148, de 21 de juny), es proposa a 
continuació la classificació que ha de ser exigida als contractistes per poder presentar-se 
a la licitació de l’execució d’aquestes obres. 
 
 

 Execució de l’obra completa 
Pressupost 1.724.680,68 (Iva inclòs) 
Plaç 
d’execució 

10 mesos 

Classificació 
Grup G 
Subgrup  6 
Categoria e 

 
 
 
 
 
Maig  de 2009 
 
Els autors del Projecte    
 
 

  

   
   
   
Ignacio Samper Sugrañes  Josep Mª Torné i Sans 
Enginyer de Camins, Canals i Ports  Enginyer de Camins, Canals i Ports 
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ANNEX 1: TOPOGRAFIA I REPLANTEIG 
 
 
LLISTAT DE BASES DE REPLANTEIG 
 
 

Referència X Y Z Senyalització 
1000 842.954 453.901 22.143 Base(clau) 
1000 1000.000 500.000 20.000 Base(clau) 
1002 966.503 534.945 25.397 Base(clau) 
1003 866.536 501.053 25.654 Base(clau) 
1004 889.748 544.586 28.790 Base(clau) 
1005 946.173 557.950 29.164 Base(clau) 
1006 800.303 485.804 31.285 Base(clau) 
1007 785.158 510.705 44.918 Base(clau) 
1008 822.310 563.615 46.782 Base(clau) 
1009 1016.958 450.524 15.025 Base(clau) 
1010 849.624 410.566 18.048 Base(clau) 
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ANNEX 2: CÀLCUL XARXA D’AIGUA POTABLE 
 
 
 
1. CÀLCUL XARXA D’AIGUA POTABLE 
 

1.1. Introducció 
 

Per al disseny de la xarxa d’aigua potable s’han seguit les directrius dels serveis tècnics 
municipals i dels serveis tècnics de EMATSA. 

 
La xarxa projectada és de tuberia de fundició dúctil de 150 mm i 100mm de diàmetre, 

amb vàlvules de comporta, col·locades al principi i final de cada tram per tal d’aillar-los 
en cas d’avaria. 

 
Els hidrants contra-incendis són del tipus soterrat, i es situaran segons les distàncias 

establertes per la normativa vigent NBE/CPI.  
 

1.2. Estimació de les necessitats futures i determinació de cabals 
 
Per la comprobació de la xarxa projectada, s’ha tingut en compte, per ser la 

necessitat més condicionant, el funcionament simultani de dos hidrants consecutius 
durant dues hores, cadascún d’ells amb un cabal de 1000 l/min i una pressió residual 
mínima de 10 m.c.a. tal i com determina la NBE-CPI-96 (apèndix 2 punt 2.4.). 

 
Les necessitats de consúm de les parcel·les són despreciables enfront el consúm dels 

hidrants abans indicats. Nogensmenys s’ha previst una dotació de comsum de 
300l/hab/dia, que atés els aproximadament 500 habitants que ocuparan la zona de 
projecte i que abasteix aquesta xarxa, ens donen 150m3/dia, o bé 1,74x10-3m3/s. 

 
Per tan el dipòsit a projectar ha de tenir un dimensionat mínim de 240 m3 pels hidrants, 

o bé 300 m3 per donar una autonomia de 48 h.   
 

El disseny de la xarxa obeeix  el resultat de la simulació per ordinador de la xarxa, tenint 
en compte una pressió de 45 m.c.a a l’entrada de xarxa que aconseguirem amb el grup 
de bombeig.  

 
El càlcul es basa en trobar el número de Reynolds adoptant un coeficient de viscositat 

de 1,15x10-6, ja que es correspon amb una temperatura mitjana de 15ºC. 
 

Suposant que ens trobem en règim laminar, és a dir, que el número de Reynolds que 
s’obté per a una viscositat de 1,15x10-6 (temp. mitjana de 15ºC) és Re<2320, apliquem la 
fórmula de Darcy: 

 
 

I = λ · V2 / 2·g·I 
 

λ = 64 /Re 
 

 
 

 
 
 
 
Pel contrari, si Re>2320, es trobem en un règim turbulent, i en aquest cas s’aplica la 

fórmula de Prandt-Colebrook: 
 
 

⎟
⎠

⎞
⎜
⎝

⎛
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λ
ν

λ VDD
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El càlcul de les malles definides, es realitza pel mètode de Hardy-Cross. 
 
Es realitzen dues hipòtesis de càlcul, consistents en considerar el subministrament a la 

xarxa segons dotació, i considerant el subministrament a la xarxa segons dotació més 
subministrament d’aigua dels dos hidrants (1000 l/min) més llunyans del punt de connexió, 
garantint una pressió de 10 m.c.a. 

 
És clar doncs, que el cas més desfavorable es troba en el funcionament simultani de 

dos hidrants en el punt de la xarxa més llunyà de l’escomesa a la xarxa existent. 
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ANNEX 3: CÀLCUL XARXA DE SANEJAMENT 
 
 
 
 
 
 
1. Antecedentes 
 
El cálculo de la red de saneamiento, se realiza mediante un programa de cálculo electrónico de redes. 
 
La red se diseña unitaria (fecales + pluviales). El caudal aportado en cada tramo se toma de los datos 
proporcionados por la empresa concesionaria EMATSA.  
 
Asimismo, se adjunta el estudio efectuado por esta empresa concesionaria acerca de esta misma red 
de alcantarillado. 
 
 
 
 
2. Descripción de la red de saneamiento 
 
   
La velocidad de la instalación deberá quedar por encima del mínimo establecido, para evitar 
sedimentación, incrustaciones y estancamiento, y por debajo del máximo, para que no se produzca 
erosión. 
  
 
 
3. Descripción de los materiales empleados 
 
Los materiales utilizados para esta instalación son: 
 
Los materiales utilizados para esta instalación son: 

B 6000 TUBO HDPE  - Coeficiente de Manning: 0.00900 
Descripción Geometría Dimensión Diámetros 

mm 
DN500 Circular Diámetro 431.4 
DN800 Circular Diámetro 678.0 

 
 

  
  
El diámetro a utilizar se calculará de forma que la velocidad en la conducción no exceda la velocidad 
máxima, 6m/s, y supere la velocidad mínima establecidas para el cálculo. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Formulación 
 
Para el cálculo de conducciones de saneamiento, se emplea la fórmula de Manning - Strickler. 
  

A·Rh^(2/3)·So^(½)
Q = ————————

n
 

Rh^(2/3)·So^(½)
v = ———————

n
 
donde: 

 Q es el caudal en m3/s 
 v es la velocidad del fluido en m/s 
 A es la sección de la lámina de fluido (m2). 
 Rh es el radio hidráulico de la lámina de fluido (m). 
 So es la pendiente de la solera del canal (desnivel por longitud de conducción). 
 n es el coeficiente de Manning. 

  
  
  
 
5. Cálculo del caudal 
 
Se calcula el caudal para un periodo de retorno de 10 años. Éste resulta ser de 710 l/s: 
 

5.1Formulació bàsica. Mètode Racional 

 

El cabal corresponent a un període de retorn el dóna la fórmula. 

 

   Q= C * I * A * K / 3.6 

 

on, 

  

"Q" ès el cabal buscat en m3/s 

"A" ès l’àrea de la conca vessant en km2 = 0,0235 km2   

“I” màxima intensitat mitjana de la pluja en mm / h, durant un temps igual al temps de concentració Tc 

de la conca, amb el mateix període de retorn que el cabal buscat. 

"Tc" temps de concentració (hores). 



 

 

 
 

"C" coeficient d’escorrentiu 

"K" un coefícient d’uniformitat que el CEDEX ha estimat experimentalment en: 

 

 1
14

1 25

1 25+
+

Tc
Tc

,

,  

 

Estimació del temps de concentració Tc 

D'acord amb J.R. Témez, 

 

Tc=(1/(1+3√(μ(2- μ)))) *0,3 ( L/J(1/4) )0,76 

 

Amb  

μ = 0,15 

L = 0,267 km 

J = 0,1063 (10,63%) 

 

S'obté Tc = 0,07 hores 

 
 
5.2 Estimació de la intensitat de la pluja I 

 
La relació Il /Id entre la intensitat màxima de la pluja en una hora 11 i la intensitat mitjana horària Id = 

Pd / 24 (pd: pluja màxima en un dia), és coneguda geogràficament i la dóna el plànol elaborat a 

aquests efectes per J.R. Tèmez. Com que la dada coneguda és la pluja diària Pd, es pot deduir la 

intensitat mitjana màxima It en el temps t (en hores) mitjançant la fórmula: 

 

4,0
28 1,01,0

1
t

Id
I

Id
It

−

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛=  

 

It = I = intensitat mitjana màxima de la pluja en t hores 

Pd es determina a partir de les dades recollides a les estacions pluviomètriques properes. Per un 

període de retorn de 10 anys, els valors d’aquest paràmetre a l’estació núm 0-042 de Tarragona és de 

109 mm/dia.  

 

Pd = pluja màxima en un dia = 109 l 

Id = Pd / 24  (intensitat mitja màxima diària) 

I1 = intensitat màxima en una hora 

I1/Id = 11 (plànol de J.R. Témez) 

 

t = 0,07 hores 

 

 

S' obté It = 203,56 mm / h (Per un període de retorn de 10 anys) 

 

 

5.3 Estimació del coeficient d’escorrentiu  

 
El coeficient d’escorrentiu dóna la relació entre el cabal màxim i la pluja màxima sobre la conca. Aquest 

coeficient es dedueix a partir de diverses característiques de la conca (ús de la terra, pendent %, 

característiques hidrològiques i tipus de sòl). 

 

Per aquest cas es pren C=0,53. Aquest s’obté com segueix: 

 

C= (Pd-Po)(Pd+23Po)/(Pd+11Po)^2 

 

 Superfície “S” Po’ S * Pop 

Zona verda 8.130 m2 35 (*) 284.550 

Vials 6.919 m2 1 6.919 

Edificat 8.407 m2 1 8.407 

Total 23.456 m2  299.876 

(*) per un terreny d’infiltració moderada, amb vegetació baixa i pendent < 3% 

 

i, el valor de Po que s’adopta per aquest cas és: 

Po = S * Pop / S = 12,78 

D’acord amb les recomanacions de l’ACA, el valor de Po que s’adoptarà serà Po’ = 1,3 * Po = 16,61 

 

 

 

5.4 Determinació del cabal màxim 

 

a)  A partir de l'expressió 
Q = C * I * A * K / 3,6  

 



 

 

 
 

i, dels paràmetres obtinguts en els apartats anteriors, 

 

Coeficient d' escorrentiu, C = 0,53 

Intensitat màxima de pluja I = 118,05 mm/h (T=500) 

Àrea de la conca, A = 0,0235 km2  

Coeficient d' uniformitat, K=1,0023 
 

S'obté: 

Q = 0.710 m3 / s 

El cabal estimat per un període de retorn de 10 anys és de 0,710 m3/s 
 
 
 
6. Resultados 
 
El cálculo de la red, para el caudal de 710 l/s (T=10 años), arroja los siguientes resultados: 
 
 
6.1 Listado de tramos 
 
Valores negativos en caudal o velocidad indican que el sentido de circulación es de nudo final a nudo 
de inicio. Los nudoes de identifican en la figura 1. 
 

Tram 1. Carrer Huyà 
Combinación: Fecales+Pluviales 

 
Inicio Final Longitud 

  
m 

Diámetros 
  

mm 

Pendiente 
  

% 

Caudal 
aport. 

l/s 

Caudal 
sim. 
l/s 

Caudal 
  

l/s 

Calado 
  

mm 

Velocidad
  

m/s 

Coment. 

1697 2226 47.87 DN800 6.56 77.07 77.07 -394.90 
-317.84 

145.53 
162.19 

-5.95
-5.59

Vel.máx. 

2226 2227 40.51 DN800 7.33 65.22 65.22 -317.84 
-252.62 

126.41 
141.57 

-5.81
-5.43

  

2227 2228 26.32 DN500 8.09 42.37 42.37 -252.62 
-210.25 

131.12 
144.30 

-5.90
-5.60

  

2228 2229 24.89 DN500 8.20 40.07 40.07 -210.25 
-170.18 

117.25 
130.69 

-5.62
-5.30

  

2229 2230 30.14 DN500 4.81 48.53 48.53 -170.18 
-121.65 

113.20 
134.47 

-4.38
-3.98

  

2230 2232 24.55 DN500 7.09 39.52 39.52 -121.65 
-82.13 

84.44 
102.65 

-4.56
-4.07

  

2232 2563 51.01 DN500 2.16 82.13 82.13 -82.13 
0.00 

0.00 
113.67 

-2.67
0.00

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Tram 3. Carrers Baixada de la Benificiència, Zaragoza i d’en Rocamora 

Combinación: Fecales+Pluviales 
 

Inicio Final Longitud
  

m 

Diámetros
  

mm 

Pendiente 
  

% 

Caudal 
aport. 

l/s 

Caudal 
sim. 
l/s 

Caudal 
  

l/s 

Calado
  

mm 

Velocidad
  

m/s 

Coment. 

1685 PN2 26.67 DN800 1.99 33.88 33.88 -323.66 
-289.78 

187.61
198.55

-3.67
-3.56

  

2234 2235 31.16 DN500 17.88 39.57 39.57 0.00 
39.57 

0.00
47.39

0.00
4.53

 

2235 2236 16.96 DN500 1.77 21.54 21.54 -68.82 
-47.28 

90.58
109.29

-2.36
-2.12

  

2235 10001 45.24 DN500 10.77 57.45 57.45 108.39 
165.84 

87.34
108.00

5.12
5.79

Vel.máx 

2236 2237 37.23 DN500 1.77 47.28 47.28 -47.28 
0.00 

0.00
90.52

-2.12
0.00

 

2238 PN7 44.04 DN500 1.00 55.93 55.93 0.00 
55.93 

0.00
113.71

0.00
1.82

 

10001 PN2 14.07 DN800 1.99 17.87 17.87 271.92 
289.78 

181.55
187.53

3.50
3.56

  

10001 PN7 39.48 DN500 1.01 50.14 50.14 -106.08 
-55.93 

113.30
158.03

-2.19
-1.83

  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

                                                        
                                                                                                    10001  

                                                                                                      PN7                                 
                                                2227BIS                                                              PN2 

                               

 

 

 

 

 
 

Fig.1- Identificació de nodes 
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ANNEX 4. ENLLUMENAT PÚBLIC 



Càlculs d’Il·luminació

Enllumenat Ciutat Jardí de Tarragona

Sabadell, Maig del 2009
Expediente P07032
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Assumpte: Estudis d’il·luminació per a Ciutat Jardí de Tarragona. 

Objectiu: Plantejar una nova proposta d’enllumenat, en base a una realitzada des d’aquest mateix 
departament el Febrer del 2007, amb l’objectiu de cumplir l’actual Reglament d’Eficiencia Energètica 
per a Instal·lacions d’Enllumenat Exterior. 

Desenvolupament:

La zona a estudiar presenta una secció transversal formada per una vorera de 0.9m, calçada de 
4.6m i vorera de 1.5m. 

Es considera una disposició unilateral, amb lluminària a 5m, amb dues possibles inclinacions 0 i 5º. 
El tipus de làmpades i la interdistancia els determina el cumpliment del Reglament. Es presenten dos 
expedients de càlcul, un per a cada inclinació. 

P07032_i: Es considera inclinació de 0º. 

P07032_ii: Considera 5º d’inclinació.  

La vía ha estat classificada com a tipus D3-D4, i se li ha assignat una tipologia d’enllumenat CE2, per 
tant s’ha de cumplir: 

Iluminancia horizontal en servicio 
Classe de 
Almbrado 

Iluminancia Media 
Em (lux)           

[mínima mantenida]

Uniformidad 
Media Um        
[mínima] 

CE2 20 0,40 

Els valors no es poden sobrepasar més d’un 20% 

Amb una eficiència igual o superior a 20 m2lux/w. 

Per tal de assolir els valor requerits, s’han considerat làmpades de HM 2x35w, amb interdistancies de 
19m (P07032_i) i 18m (P07032_ii). 

A continuación es presenta una taula resum dels resultats obtinguts, on  

   Vorera A Calçada Vorera B 

Expedient i (m) 
Làmpades 

HM Em (lux) Um Em (lux) Um Em (lux) Um
Eficiencia 
(m2lux/w) 

P07037_i 19 2x35 w 16 0,44 23 0,47 10 0,66 38 
P07037_ii 18 2x35 w 15 0,49 24 0,42 12 0,65 38 

 S’observa que es cumpleix el Reglament en cualsevol cas, deixant a decisió del client l’aplicació 
d’una o altra inclinació. 

Sabadell, Maig del 2009 
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Expedients de càlcul  

Ciutat Jardí de Tarragona

Notas Instalación :
Cliente:
Código Proyecto: P07037_i
Fecha: 04/05/2009

Notas:
Disposició unilateral:
interdistancia 19m
altura lluminaria 5m
inclinació lluminaria 0º
HM 2x35w

Nombre Proyectista: R. ROS ALGUER, S.A.
Dirección: Dr. Almera 30, Sabadell
Tel.-Fax: 937481457

Observaciones:
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Ciutat Jardí de Tarragona
R. ROS ALGUER, S.A.

P07037_i
Dr. Almera 30, Sabadell

04/05/2009
937481457

1.1 Información Área

Cálculo Energético (Suelo)

Área 87.40 m2
Iluminancia Media 23.34 lx
Potencia Específica 0.87 W/m2
Potencia Específica Luminotécnica 3.73 W/(m2 * 100lx)
Eficiencia Energética 26.84 (m2*lx)/W
Potencia Total Utilizada 76.00 W

Datos del Vial

Zona Tipo de Zona Carril Sentido de Marcha Ancho y1 y2 Pt.Cálc.Y Pt.Cálc.Y h Zona color TablaR Coef.Refl.
[m] (W) [m] [m] (ILUM.) (LUMIN.) [m] (HC) Factor q0

Acera A Bicicletas/PeatonesAcera A_C1 ---> 0.90 0.00 0.90 3 3 0.00 RGB=219,54,36 55.00
Calzada AVehículos Calzada A_C1 ---> 4.60 0.90 5.50 4 3 0.00 RGB=126,126,126 R3 7.01
Acera B Bicicletas/PeatonesAcera B_C1 ---> 1.50 5.50 7.00 3 3 0.00 RGB=219,54,36 55.00

Datos de la Instalación (Archivo de Luminarias)

Nombre Fila X 1er Poste Y 1er Poste h Poste Núm. Interd. Dim.Brazo Incl.Lum. Rot.Brazo Incl.Lat. Fact.Cons. Cod Flujo Ref.
[m] (XP) [m] (YP) [m] (H) Postes [m] (D) [m] (L) [°] (RY) [°] (RZ) [°] (RX) [%] Lum. [lm]

Fila A 0.00 0.40 5.00 --- 19.00 1.20 0 90 0 80.00 BADILA LRA/D-7560 HM6600 A
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1.2 Parámetros de Calidad de la Instalación

Detalle Resultados

Zona Observador Carril Sr Ti Ul LAv Uo

Calzada A Tot=0.45 Dcha.=0.47 Izda.=0.42 Ti=6.25 0.40 1.40 0.43

1) (x=-60.00 y=3.20)m Calzada A_C1 0.40 * 1.40 * 0.43 *
(x=-9.63 y=3.20)m Ti=6.25 *

Lv=0.15

Norma: CEN 13201

Contaminación Luminosa

Relación Media - FHS/FT -

0.15 %
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2.1 Vista 2D en Planta

Escala 1/200

0.00 2.00 4.00 6.00 8.00 10.00 12.00 14.00 16.00 18.00 20.00

0.00

2.00
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Fila A_2 Fila A_3

O
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2.2 Vista Lateral

Escala 1/75

0.00 0.75 1.50 2.25 3.00 3.75 4.50 5.25 6.00 6.75 7.50 8.25 9.00 9.75

0.00

0.75

1.50

2.25

3.00

3.75

4.50

5.25
Fila A_1Fila A_2Fila A_3Fila A_4Fila A_5Fila A_6

O
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2.3 Vista Frontal

Escala 1/200

0.00 2.00 4.00 6.00 8.00 10.00 12.00 14.00 16.00 18.00 20.00
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4.00
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O
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3.1 Información Luminarias/Ensayos 

Ref. Línea Nombre Luminaria Código Luminaria  Luminarias Ref.Lamp. Lámparas
(Nombre Ensayo ) (Código Ensayo ) N. N.

A BADILA LRA/D-7560 2x35 HM BADILA LRA/D-7560 2x35 HM BADILA LRA/D-7560 HM - LMP-A 2
(BADILA LRA/D-715601 2x35W G12) (BADILA2x35W)

3.2 Información Lámparas

Ref.Lamp. Tipo Código Flujo Potencia Color N.
[lm] [W] [K]

LMP-A MT CDM-T35W/830 3300 38 3000 -
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4.1 Valores de Iluminancia sobre:Acera A

O (x:0.00 y:0.00 z:0.00) Resultados Medio Mínimo Máximo Mín/Medio Mín/Máx Medio/Máx

DX:1.90 DY:0.30 Iluminancia Horizontal (E) 16 lux 7 lux 28 lux 0.44 0.25 0.57

Tipo Cálculo Sólo Dir. + Equipo

X

Y

0.00 2.00 4.00 6.00 8.00 10.00 12.00 14.00 16.00 18.00

0.00

x
y

z

21 17 14 11 7 7 11 14 17 21

Escala 1/200 No todos los puntos de medida son visibles
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4.2 Curvas Isolux sobre:Acera A_1

O (x:0.00 y:0.00 z:0.00) Resultados Medio Mínimo Máximo Mín/Medio Mín/Máx Medio/Máx

DX:1.90 DY:0.30 Iluminancia Horizontal (E) 16 lux 7 lux 28 lux 0.44 0.25 0.57

Tipo Cálculo Sólo Dir. + Equipo

X

Y

0.00 2.00 4.00 6.00 8.00 10.00 12.00 14.00 16.00 18.00

0.00

x
y

z

Escala 1/200
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4.3 Valores de Iluminancia sobre:Calzada A

O (x:0.00 y:0.90 z:0.00) Resultados Medio Mínimo Máximo Mín/Medio Mín/Máx Medio/Máx

DX:1.90 DY:1.15 Iluminancia Horizontal (E) 23 lux 11 lux 43 lux 0.47 0.25 0.54

Tipo Cálculo Sólo Dir. + Equipo

X

Y

0.00 2.00 4.00 6.00 8.00 10.00 12.00 14.00 16.00 18.00

0.90

2.90

4.90

x
y

z

40 31 24 18 11 11 18 24 31 40

43 36 29 23 12 12 23 29 36 43

31 28 24 22 14 14 22 24 28 31

17 17 18 18 12 12 18 18 17 17

Escala 1/200
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4.4 Curvas Isolux sobre:Calzada A_1

O (x:0.00 y:0.90 z:0.00) Resultados Medio Mínimo Máximo Mín/Medio Mín/Máx Medio/Máx

DX:1.90 DY:1.15 Iluminancia Horizontal (E) 23 lux 11 lux 43 lux 0.47 0.25 0.54

Tipo Cálculo Sólo Dir. + Equipo

X

Y

0.00 2.00 4.00 6.00 8.00 10.00 12.00 14.00 16.00 18.00

0.90

2.90

4.90

x
y

z

18

18
22 22

26 26

Escala 1/200
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4.5 Valores de Iluminancia sobre:Acera B

O (x:0.00 y:5.50 z:0.00) Resultados Medio Mínimo Máximo Mín/Medio Mín/Máx Medio/Máx

DX:1.90 DY:0.50 Iluminancia Horizontal (E) 10 lux 6 lux 14 lux 0.66 0.44 0.67

Tipo Cálculo Sólo Dir. + Equipo

X

Y

0.00 2.00 4.00 6.00 8.00 10.00 12.00 14.00 16.00 18.00

5.50

x
y

z

11 11 13 14 10 10 14 13 11 11

7 6 8 10 7 7 10 8 6 7

Escala 1/200 No todos los puntos de medida son visibles
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4.6 Curvas Isolux sobre:Acera B_1

O (x:0.00 y:5.50 z:0.00) Resultados Medio Mínimo Máximo Mín/Medio Mín/Máx Medio/Máx

DX:1.90 DY:0.50 Iluminancia Horizontal (E) 10 lux 6 lux 14 lux 0.66 0.44 0.67

Tipo Cálculo Sólo Dir. + Equipo

X

Y

0.00 2.00 4.00 6.00 8.00 10.00 12.00 14.00 16.00 18.00

5.50

x
y

z

9 9

10 1011 1112

Escala 1/200
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Ciutat Jardí de Tarragona

Notas Instalación :
Cliente:
Código Proyecto: P07037_ii
Fecha: 04/05/2009

Notas:
Disposició unilateral:
interdistancia 18m
altura lluminaria 5m
inclinació lluminaria 5º
HM 2x35w

Nombre Proyectista: R. ROS ALGUER, S.A.
Dirección: Dr. Almera 30, Sabadell
Tel.-Fax: 937481457

Observaciones:
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1.1 Información Área

Cálculo Energético (Suelo)

Área 82.80 m2
Iluminancia Media 24.28 lx
Potencia Específica 0.92 W/m2
Potencia Específica Luminotécnica 3.78 W/(m2 * 100lx)
Eficiencia Energética 26.46 (m2*lx)/W
Potencia Total Utilizada 76.00 W

Datos del Vial

Zona Tipo de Zona Carril Sentido de Marcha Ancho y1 y2 Pt.Cálc.Y Pt.Cálc.Y h Zona color TablaR Coef.Refl.
[m] (W) [m] [m] (ILUM.) (LUMIN.) [m] (HC) Factor q0

Acera A Bicicletas/PeatonesAcera A_C1 ---> 0.90 0.00 0.90 3 3 0.00 RGB=219,54,36 55.00
Calzada AVehículos Calzada A_C1 ---> 4.60 0.90 5.50 4 3 0.00 RGB=126,126,126 R3 7.01
Acera B Bicicletas/PeatonesAcera B_C1 ---> 1.50 5.50 7.00 3 3 0.00 RGB=219,54,36 55.00

Datos de la Instalación (Archivo de Luminarias)

Nombre Fila X 1er Poste Y 1er Poste h Poste Núm. Interd. Dim.Brazo Incl.Lum. Rot.Brazo Incl.Lat. Fact.Cons. Cod Flujo Ref.
[m] (XP) [m] (YP) [m] (H) Postes [m] (D) [m] (L) [°] (RY) [°] (RZ) [°] (RX) [%] Lum. [lm]

Fila A 0.00 0.40 5.00 --- 18.00 1.20 5 90 0 80.00 BADILA LRA/D-7560 HM6600 A
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1.2 Parámetros de Calidad de la Instalación

Detalle Resultados

Zona Observador Carril Sr Ti Ul LAv Uo

Calzada A Tot=0.45 Dcha.=0.45 Izda.=0.46 Ti=5.94 0.47 1.44 0.51

1) (x=-60.00 y=3.20)m Calzada A_C1 0.47 * 1.44 * 0.51 *
(x=-9.63 y=3.20)m Ti=5.94 *

Lv=0.15

Norma: CEN 13201

Contaminación Luminosa

Relación Media - FHS/FT -

0.15 %
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2.1 Vista 2D en Planta

Escala 1/200
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2.2 Vista Lateral

Escala 1/75

0.00 0.75 1.50 2.25 3.00 3.75 4.50 5.25 6.00 6.75 7.50 8.25 9.00 9.75
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O
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2.3 Vista Frontal

Escala 1/200
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3.1 Información Luminarias/Ensayos 

Ref. Línea Nombre Luminaria Código Luminaria  Luminarias Ref.Lamp. Lámparas
(Nombre Ensayo ) (Código Ensayo ) N. N.

A BADILA LRA/D-7560 2x35 HM BADILA LRA/D-7560 2x35 HM BADILA LRA/D-7560 HM - LMP-A 2
(BADILA LRA/D-715601 2x35W G12) (BADILA2x35W)

3.2 Información Lámparas

Ref.Lamp. Tipo Código Flujo Potencia Color N.
[lm] [W] [K]

LMP-A MT CDM-T35W/830 3300 38 3000 -
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4.1 Valores de Iluminancia sobre:Acera A

O (x:0.00 y:0.00 z:0.00) Resultados Medio Mínimo Máximo Mín/Medio Mín/Máx Medio/Máx

DX:1.80 DY:0.30 Iluminancia Horizontal (E) 15 lux 7 lux 24 lux 0.49 0.30 0.61

Tipo Cálculo Sólo Dir. + Equipo

X

Y

0.00 2.00 4.00 6.00 8.00 10.00 12.00 14.00 16.00 18.00

0.00

x
y

z

19 15 12 11 7 7 11 12 15 19

Escala 1/200 No todos los puntos de medida son visibles
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4.2 Curvas Isolux sobre:Acera A_1

O (x:0.00 y:0.00 z:0.00) Resultados Medio Mínimo Máximo Mín/Medio Mín/Máx Medio/Máx

DX:1.80 DY:0.30 Iluminancia Horizontal (E) 15 lux 7 lux 24 lux 0.49 0.30 0.61

Tipo Cálculo Sólo Dir. + Equipo

X

Y

0.00 2.00 4.00 6.00 8.00 10.00 12.00 14.00 16.00 18.00

0.00

x
y

z

Escala 1/200
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4.3 Valores de Iluminancia sobre:Calzada A

O (x:0.00 y:0.90 z:0.00) Resultados Medio Mínimo Máximo Mín/Medio Mín/Máx Medio/Máx

DX:1.80 DY:1.15 Iluminancia Horizontal (E) 24 lux 12 lux 46 lux 0.48 0.25 0.53

Tipo Cálculo Sólo Dir. + Equipo

X

Y

0.00 2.00 4.00 6.00 8.00 10.00 12.00 14.00 16.00 18.00

0.90

2.90

4.90

x
y

z

33 26 21 18 12 12 18 21 26 33

46 36 29 23 15 15 23 29 36 46

32 29 26 24 17 17 24 26 29 32

21 20 19 20 17 17 20 19 20 21

Escala 1/200
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4.4 Curvas Isolux sobre:Calzada A_1

O (x:0.00 y:0.90 z:0.00) Resultados Medio Mínimo Máximo Mín/Medio Mín/Máx Medio/Máx

DX:1.80 DY:1.15 Iluminancia Horizontal (E) 24 lux 12 lux 46 lux 0.48 0.25 0.53

Tipo Cálculo Sólo Dir. + Equipo

X

Y

0.00 2.00 4.00 6.00 8.00 10.00 12.00 14.00 16.00 18.00

0.90

2.90

4.90

x
y

z

14

18
18

22

22

26
26

3034

Escala 1/200
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4.5 Valores de Iluminancia sobre:Acera B

O (x:0.00 y:5.50 z:0.00) Resultados Medio Mínimo Máximo Mín/Medio Mín/Máx Medio/Máx

DX:1.80 DY:0.50 Iluminancia Horizontal (E) 12 lux 8 lux 16 lux 0.65 0.48 0.74

Tipo Cálculo Sólo Dir. + Equipo

X

Y

0.00 2.00 4.00 6.00 8.00 10.00 12.00 14.00 16.00 18.00

5.50

x
y

z

14 13 14 16 15 15 16 14 13 14

8 8 9 12 12 12 12 9 8 8

Escala 1/200 No todos los puntos de medida son visibles
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4.6 Curvas Isolux sobre:Acera B_1

O (x:0.00 y:5.50 z:0.00) Resultados Medio Mínimo Máximo Mín/Medio Mín/Máx Medio/Máx

DX:1.80 DY:0.50 Iluminancia Horizontal (E) 12 lux 8 lux 16 lux 0.65 0.48 0.74

Tipo Cálculo Sólo Dir. + Equipo

X

Y

0.00 2.00 4.00 6.00 8.00 10.00 12.00 14.00 16.00 18.00

5.50

x
y

z

11
11

12
12

13
1314 14

Escala 1/200
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Projecte de remodelació del Sector Ciutat Jardí del municipi de Tarragona 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANNEX 5. CÀLCULS ELÈCTRICS 



ANNEX 5: CÀLCULS D’ELÈCTRICS 
 
 

1 

 

 

 

MEMÒRIA  DESCRIPTIVA. 

1.1 OBJECTE. 

Per tal d’atendre la petició de modernització de subministrament elèctric del Sector 
Ciutat Jardí del municipi de TARRAGONA, i de conformitat amb els plànols que s’adjunten, 
es projecta construir les infrastructures descrites en la present memòria. 

L'objecte de la present memòria és el de detallar les característiques dels treballs a 
realitzar així com les condicions tècniques que hauran d’acomplir els treballs inclosos en 
aquest àmbit . Es pretén exposar davant els Organismes Competents que les línies 
elèctriques de M.T i B.T. que aquí s’exposen reuniran les condicions i garanties mínimes 
exigides per la reglamentació vigent amb la finalitat de servir com a base a l’hora de 
procedir a l’execució de les esmentades línies elèctriques. 

1.2 TITULAR. 

El titular de la instal.lació, és l’Ajuntament de Tarragona  amb N.I.F. B08300964 i amb 
adreça a la Plaça de la Font de Tarragona, codi postal 08021. 

1.3 EMPLAÇAMENT. 

El àmbit a modernitzar  es troba comprès entre els carrers SARAGOSSA, D’EN 
ROCAMORA, D’EN RIBES, D’HUYÀ , BAIXADA DE LA BENEFICÈNCIA  I PASSATGE D’EN 
RIBES del municipi de TARRAGONA. 

1.4 ORGANISMES AFECTATS. 

Pel present Projecte s’afecten béns o serveis que depenen dels Organismes, 
Corporacions Oficials i/o Empreses de Servei Públic que es relacionen a continuació. 

 

ENS AFECTAT DESCRIPCIÓ DE L’AFECTACIÓ 

AJUNTAMENT DE TARRAGONA 
Carrers Saragossa, d’en Rocamora, d’en 

Ribes, d’Huyà, Baixada de la Beneficència i 
Passatge d’en Ribes. 

 

1.5 DESCRIPCIÓ DE LA INSTAL.LACIÓ. 

Es tracta d'un nou àmbit destinat a la realització de treballs de millora i 
condicionament, enllumenat públic i modernització de l’electrificació existent per 37 
habitatges, amb un total de 400 kW de potència. 
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El subministrament elèctric es realitzarà en una tensió trifàsica i alterna  de 230/400 V. 

1.6 REGLAMENTACIÓ I DISPOSICIONS OFICIALS. 

El present projecte recull les característiques dels materials, càlculs que en justifiquen 
el seu ús i forma d’execució de les obres a realitzar, donant compliment a les següents 
disposicions:   

- Real Decret 3275/1982 de 12 de novembre, sobre Condicions Tècniques i 
Garanties de Seguretat en Centres de Transformació, així com les Ordres del 6 de 
Juliol de 1984, de 18 d’octubre de 1984 i de 27 de novembre de 1987, per les que 
s’aproven i actualitzen les Instruccions Tècniques Complementàries sobre 
l’esmentat reglament.  . 

- Real Decret 1955/2000 de 1 de Desembre, sobre regulació de l’activitat de 
transport i distribució d’energia elèctrica (BOE 310 de 27-12-00). 

- Normes UNE que no sent d’obligat acompliment defineixin les característiques 
dels elements integrants d’un Centre de Transformació. 

- Instruccions Tècniques complementàries del RAT (ITC MIE-RAT), establertes per OM 
de 06.07.84, BOE núm. 183 de 01.08.84 i OM de 18.10.84, BOE núm. 256 de 25.10.84. 

- Proteccions a instal.lar entre les xarxes dels diferents subministraments públics que 
discorren pel subsòl.(Decret 120/92 de 28 d’abril, DOG 1606 de 12-6-92) (Aplicació 
a Catalunya). 

- Normes particulars i de normalització de la Cia. Subministradora d’Energia 
Elèctrica. 

- Llei 31/1995, de 8 de novembre, sobre Prevenció de Riscos  laborals. 

- RD 1627/97 sobre Disposicions mínimes en matèria de Seguretat i Salut en les 
Obres de Construcció. 

- Condicions imposades pels Organismes Públics afectat i Ordenances Municipals. 

- RD 842/2002, de 2 d’agost de 2002, pel que s’aprova el Reglament Electrotècnic 
per a Baixa Tensió. 
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1.7 CARACTERÍSTIQUES GENERALS DE LA INSTAL.LACIÓ. 

1.7.1 INSTAL.LACIÓ DE BAIXA TENSIÓ. 

En aquest sector, es projecta l’estesa de 2 nous circuits de baixa tensió. 

Es tracta de 2 circuits constituïts per conductors d’alumini, (veure apartat 1.8.1.4 
Conductors). El cable a utilitzar serà RV 0.6/1 kV 3x1x240 + 1x150 mm2 Al i es connectarà a 
totes les caixes instal.lades i als quadres de baixa tensió del Centre de Transformació XT002, 
mitjançant terminals bimetàl.lics   

En quant al traçat previst dels nous circuits, s’adjunta plànol d’estesa.  

Aquestes línies estaran protegides en la capçalera contra sobrecàrregues i 
curtcircuits mitjançant fusibles de classe gG. 

S’instal.laran fusibles de 315A en els respectius sòcols de les sortides del quadre de B.T. 
annex a instal.lar en el C.T.  XT002 existent.  

L’estesa del nou cable subterrani de BT es realitzarà, segons el Reglament 
electrotècnic per baixa tensió RD 842/2002. 

Pel que fa a les escomeses, s’instal.laran Caixes de Distribució en Urbanitzacions 
(CDU) per als subministraments als habitatges unifamiliars i Caixes Generals de Protecció 
(CGP) i Caixes de Seccionament (CS) per a Enllumenats públics o serveis requerits per 
l’Ajuntament,així com aquelles finques que requereixin una centralització de comptadors. 
Les condicions d’instal.lació s’estableixen a l’apartat 1.8. Es preveu la instal.lació de C.G.P. + 
C.S per a armari d’enllumenat (31,5 kw)al costat del C.T. 

1.7.2 INSTAL.LACIÓ DELS CENTRES DE TRANSFORMACIÓ. 

Es preveu en el Centre de Transformació C.T. XT002 existent, la instal.larció d’un nou 
Quadre de Distribució de Baixa Tensió annex del qual en sortiran dues noves sortides.  

1.8 CONDICIONS D’EXECUCIÓ DE LA INSTAL.LACIÓ. 

1.8.1 XARXA SUBTERRÀNIA DE BAIXA TENSIÓ. 

S’estructura a partir del Centre de Transformació d’origen. És un sistema trifàsic amb 
neutre i mallat. El valor nominal de la xarxa serà de 400V. 

1.8.1.1 ESTRUCTURA DE LA XARXA EN ZONES  DE DENSITAT MITJA I NOVES 
URBANITZACIONS. 

Els elements que constitueixen la xarxa de B.T., són: 

- Quadres de distribució B.T. (Centre de Transformació): 

Es procurarà que la càrrega màxima de les sortides estigui equilibrada d’acord amb 
la potència del transformador 

- Armaris de distribució: 

Proveïts d’una entrada i fins a tres sortides. S’empren per a realitzar derivacions de la 
xarxa de B.T. Seran punts de repartiment amb seccionament i proteccions. El muntatge serà 
d’intempèrie i es muntaran sobre sòcols i estaran adossades a les façanes de les finques. 

- Caixes de distribució en urbanitzacions (CDU): 

En zones residencials o urbanitzacions d’habitatges unifamiliars, s’utilitzen aquest tipus 
de caixes que permeten fer una entrada i dues sortides de la línia principal de B.T. i derivar a 
client amb un màxim de quatre subministraments monofàsics o dos de trifàsics, amb calibre 
de 63 a 80 A. Aquestes derivacions acabaran en les caixes de protecció i mesura. 

S’instal.laran en intempèrie i aniran dins de mòduls prefabricats allotjats en els murs 
dels habitatges.  

Les característiques tècniques són les següents: 

- Tensió Nominal: 440 V. 
- Icc:  ≥ 20 kA. 
- Tensió d’assaig a freqüència industrial: 2,5 kV. 
- Tensió d’assaig amb ona tipus raig: 8 kV. 
- Grau de Protecció (UNE-20.324) : IP-437 
- Resistència Aïllament : ≥ 5 M0 
- Fases escomesa client protegides amb fusibles “gl” tam. f22x58: ≤ 80 A. 
- Pes aproximat:  17 kg. 
- Material autoextinguible:  Classe tèrmica A. 

A la zona d’habitatges unifamiliars, els comptadors s’ubicaran de forma individual 
per a cada finca. S’instal.laran al llindar de les dues finques que s’electrifiquin i l’equip de 
mesura anirà situat el més proper possible de l’armari. 

L’equip de mesura s’allotjarà dins un mòdul prefabricat homologat amb bases 
portafusible, convertint-se així en una Caixa de Protecció i Mesura (C.P.M.), la qual 
disposarà d’obertures adequades per a facilitar la lectura periòdica dels comptadors. 

El mòdul haurà d’estar connectat mitjançant canalització encastada fins a una 
profunditat de 0,7 m sota la vorera. Al ubicar-se a la tanca circumdant de la finca, aquest 
mòdul estarà situat a 0,80 m. sobre la rasant de la vorera. 

Les caixes de protecció i mesura seran de material aïllant de classe A, resistents als 
alcalis, autoextingible i precintables. L’envolvent haurà de disposar de ventilació interna per 
a evitar condensacions. Disposaran com a mínim, en servei, d’un grau de protecció IP-443, 
excepte en les parts frontals i en les exposades a cops, en les que, un cop efectuada la 
posada en servei, la tercera xifra característica no serà inferior a 7. 

- Caixes Generals de protecció (C.G.P.): 

 En aquest cas s’instal.laran en els punts escollits pel tècnic projectista i d’acord amb 
l’empresa subministradora. En aquest nou pla parcial, es C.G.P. s’utilitzaran juntament amb 
Caixes de Seccionament en els punts on s’hagin d’alimentar armaris d’enllumenat públic, 
serveis tècnics així com en determinats subministres unifamiliars que degut a l’estructura 
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física de les finques requereixen de la seva instal.lació juntament amb centralització de 
comptadors.  

- Caixes de seccionament (CS): 

Situades sota les Caixes Generals de Protecció, faciliten la localització d’avaries i la 
separació dels trams problemàtics. S’emplaçaran en aquells punts on es pretengui donar 
subministrament a armaris d’enllumenat públic, Serveis Tècnics així com en les finques on 
s’hagi d ‘instal.lar centralització de comptadors pel tipus d’estructura de les finques. 

Característiques tècniques: 

- Inominal: 400 A  
- Tensió nominal: 440 V 
- Tensió d’assaig a freqüència industrial: 3,5 Kv 
- Tensió d’assaig amb ona tipus raig: 8Kv 
- Resistència aïllament: ≥ 5 M�. 
- Grau de Protecció envoltant: IP-437 (UNE-20.324) 
- Grau combustibilitat:  ≤ M-3 
- Bases 400 A tamany 2  UNE-21.103 
- Intensitat de curtcircuit ≥ 20 kA. 

 
 
 
 
 

 
 

1 Muntatge CS + CGP 

1.8.1.2  OBERTURA DE RASES, DISPOSICIÓ DELS CONDUCTORS, PROTECCIÓ I REPOSICIÓ 
DE LA RASA. 

Abans de procedir a l’obertura de les rases, s’obriran cates de reconeixement per a 
confirmar o rectificar el traçat previst. 

L’obertura de rasa amb mitjans mecànics es realitzarà en aquells punts i fases de 
l’excavació en els que no suposi cap perill per als operaris ni per als serveis existents en la 
seva utilització. 

La maquinària a utilitzar serà l’adequada per als treballs a realitzar i la seva 
manipulació serà per part de personal format per a la seva utilització. 

L’obertura de rasa manualment es realitzarà quan hi hagi perill d’afectar algun servei 
existent. Les eines emprades seran utilitzades per personal degudament format per a la seva 
utilització.  

Un cop es procedeixi a l’extracció de terres, cal deixar una distància mínima de 50 
cm. als costats de la rasa per tal d’evitar abocaments. 

La rasa ha de quedar protegida per valles o altres elements de protecció adients per 
tal d’assegurar la seguretat  de vianants i vehicles. 

Els nous circuits, s’instal.laran baix vorera o calçada (en tractar-se de nou pla parcial, 
s’hauran d’instal.lar en vorera, excepte per si el tècnic de companyia decideixi un altre 
emplaçament). El traçat serà rectilini, paral.lel en la seva longitud  a voreres. Hi ha un radi 
mínim de curvatura a preveure en les curves que haurà de ser major de 20 cops el diàmetre 
del conductor. 

La profunditat de la rasa per a línies de B.T. instal.lades en vorera i segons normativa 
de companyia és de 70 cm. i de 90 cm. per a les instal.lades en calçada o en creuaments 
de carrers. 

En cas de tractar-se d’un gual de vehicles no pesats es protegirà el circuit mitjançant 
tub sec d’adequada resistència mecànica (veure apartat PROTECCIONS), si es considera 
un gual de vehicles pesats el creuament es realitzarà mitjançant tub de PE formigonat. 

 L’ample variarà segons el nombre de circuits instal.lats, en l’apartat de plànols 
s’adjunta un seguit de croquis de rases tipus segons nombre de circuits instal.lats. 

Si les condicions del terreny ho exigeixen la rasa s’haurà d’entibar per a evitar la 
caiguda de runes al fons. Abans de procedir a l’estesa s’ha de retirar totes les runes de 
l’extracció. Un cop el fons de la rasa estigui completament net, es dipositarà un llit de sorra 
de 4 a 8 cm (sorra de riu o similar, sense pedres amb arestes tallants). 

La profunditat mínima del circuit de B.T. un cop estès serà de 60 cm en la seva part 
més alta i en les rases obertes en vorera i de 80 cm en la seva part més alta en les rases 
obertes en calçada o en creuaments de carrer. 

En el cas del nou pla parcial i a menys que les indicacions de companyia siguin 
contraries, els nous circuit s’han d’instal.lar en vorera, es a dir a una profunditat mínima de 
60 cm. 
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Després d’estendre el conductor i encintar les fases cada 1.5 metres 
aproximadament, es procedirà a estendre un altre llit de sorra de protecció sobre el circuit 
d’un gruix de 20 cm. aproximadament, sobre del qual ja es procedirà a instal.lar les 
proteccions amb planxes de PE amb l’anagrama de l’empresa subministradora i on s’indiqui 
amb claredat l’existència de cables elèctrics. 

Els primers 30 cm. per sobre les planxes de PE es dipositarà terra exempta de runes, 
reomplint per capes de 15 cm. i compactant mitjançant medis mecànics. 

Si fos necessari es regaria el terreny per a una bona compactació. 

Després de reomplir amb terres adients i a una profunditat aproximada de 15 cm. a 
nivell de superfície, s’instal.larà la pertinent cinta d’atenció on s’indica l’existència de cables 
elèctrics. 

És obligatòria la instal.lació d’una planxa de polietilè i d’una cinta d’atenció per 
cada circuit instal.lat, d’altra forma la companyia en virtut de propietària de la instal.lació 
pot emprendre mesures al respecte.(veure apartat PROTECCIONS). 

 

1.8.1.3  DISTÀNCIES DE SEGURETAT REGLAMENTÀRIES 

Les línies de B.T. segons normativa de companyia han de respectar unes distàncies 
reglamentàries que es detallen a continuació: 

CREUAMENTS 

A) Carrers i carreteres. 

Es realitzaran amb tubs formigonats en tota la longitud a una profunditat mínima de 
0.8 metres i perpendicularment a l’eix vial. Els tubs seran els indicats en l’apartat de 
proteccions. 

B) Cables d’energia elèctrica. 

Entre cables de B.T. la distància del creuament serà de 20 cm i amb cables de M.T. 
serà de 25 cm. 

Si hi ha algun entroncament, la distància del creuament a aquest ha de ser de un 
metre com a mínim. 

En cas d’impossibilitat d’acomplir les distàncies, l’últim cable estès es protegirà 
mitjançant tubs de PE o divisòries de resistència adequada (totxos massissos). 

C) Cables de telecomunicacions. 

La distància serà de 20 cm.  

Si hi ha algun entroncament, la distància del creuament a aquest ha de ser de un 
metre com a mínim. 

En cas d’impossibilitat d’acomplir les distàncies, l’últim cable estès es protegirà 
mitjançant tubs de PE o divisòries de resistència adequada (totxos massissos). 

D) Canalitzacions d’aigua i/o gas 

La distància serà de 20 cm. 

No es pot creuar per la vertical de les juntes de les canalitzacions d’aigua i gas o dels 
entroncaments de B.T. 

En cas d’impossibilitat d’acomplir les distàncies, l’últim cable estès es protegirà 
mitjançant tubs de PE o divisòries de resistència adequada (totxos massissos). 

PARAL.LELISMES 

A) Conductors d’energia elèctrica. 

Entre cables de B.T. la distància serà de 20 cm. I amb cables de M.T. serà de 25 cm. 

En cas d’impossibilitat d’acomplir les distàncies, l’últim cable estès es protegirà 
mitjançant tubs de PE o divisòries de resistència adequada (totxos massissos). 

B) Cables de telecomunicacions. 

La distància serà de 20 cm.  

En cas d’impossibilitat d’acomplir les distàncies, l’últim cable estès es protegirà    
mitjançant tubs de PE o divisòries de resistència adequada (totxos massissos). 

C) Canalitzacions d’aigua i/o gas. 

La distància serà de 20 cm, excepte si la canalització de gas és d’alta pressió (4 bar), 
cas en que la distància serà de 40 cm. 

La distància mínima entre entroncaments d’energia elèctrica i juntes de 
canalitzacions serà d’un metre. 

En cas d’impossibilitat d’acomplir les distàncies, l’últim cable estès es protegirà 
mitjançant tubs de PE o divisòries de resistència adequada (totxos massissos). 

Cal procurar que les conduccions d’aigua i gas quedin per sota del circuit elèctric. 

PROXIMITATS 

A) Clavegueram. 

S’ha de procurar passar els cables d’energia elèctrica per sobre del clavegueram. 
No es pot incidir al seu interior, si no es pot es passarà per baix, disposant els cables amb una 
protecció d’adequada resistència mecànica. 

B) Escomeses. 

S’ha de mantenir una distància de 30 cm. 
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En cas d’impossibilitat d’acomplir les distàncies, l’últim cable estès es protegirà 
mitjançant tubs de PE o divisòries de resistència adequada (totxos massissos). 

L’entrada a escomeses o connexions de servei dels edificis, tant de B.T. com de A.T. 
s’ha de taponar amb morter aïllant fins a aconseguir una estanqueitat perfecta (per evitar 
incidents en cas d’haver-hi fugues de gas 

C) Dipòsits de carburant. 

S’ha de disposar els cables sota tubs de resistència adequada i a una distància 
mínima de 1.20 metres del dipòsit. Els extrems sobrepassaran al dipòsit en dos metres per 
cada extrem i es taparan per aconseguir-ne l’estanqueitat. 

1.8.1.4 CONDUCTORS. 

S’utilitzaran conductors unipolars tipus RV d’alumini, amb tensió nominal 0,6/1 kV amb 
aïllament de polietilè reticulat (XLPE) i coberta de PVC 0,6/1 kV de 240mm2 de secció per a 
fases i de 150mm2 per al neutre. 

La denominació del cable serà RV 0,6/1kV 3x1x240 + 1x150mm2 Al 

La caiguda de tensió no serà superior en cap cas al 5%. 

Si apareixen zones humides amb nivell freàtic alt, el qual superi el llit de la rasa on es 
dipositen els conductors, s’hauran d’emprar cables resistents a l’aigua. 

 

- Característiques tècniques dels conductors: 

- Color de la coberta: Negre. 
- Tensió nominal: 0,6 / 1kV 
- Tensió d’assaig a 50 Hz, 5 minuts: 3,5 kV 
- Aïllament: mescla XLPE 
- Coberta: mescla ST2 
- Longitud bobina: 600m ± 3% 
- Pes aproximat L-240: 995 kg/km 
- Radi mínim curvatura L-240: 540mm 
- Pes aproximat L-150: 625kg/km 
- Radi mínim curvatura L-150: 420mm 
- Diàmetre exterior màxim L-240: 26mm 
- Diàmetre exterior màxim L-150: 21mm 
- Resistència elèctrica a  20 º C: 
- L-240: 0,125 Ω/km. 
- L-150: 0,206 Ω/km. 

 Intensitat màxima en règim permanent: 

- Al aire a 40 º C.: 
-   L-240 : 420 A. 
-  L-150 : 300 A. 
- Enterrat a 25 º C: 
-      L-240:  430 A. 

-  L-150: 330 A.. 
 
 

1.8.1.5 TERMINALS BIMETÀL..LICS. 

Les connexions de la totalitat dels cables de B.T. subterranis al connectar-se als 
armaris, caixes de distribució i caixes generals de protecció així com a centres de 
transformació, es realitzaran mitjançant terminals bimetàl.lics a compressió, realitzats a base 
d’alumini pur i coure electrolític pur.   

 

 

Les característiques tècniques que presenten segons la secció del cable, són: 

 50 mm2 95 mm2 150 mm2 240 mm2 

Imàxima (T = 70 ºC) 180 A 260 A 330 A 430 A 

Límit tèrmic (T = 180 ºC 1s) 5 kA 9,5 kA 15 kA 24 kA 

 

  2 terminals bimetàl.lics 

 

1.8.1.6 ENTRONCAMENTS. 

Per a confeccionar entroncaments, s’utilitzaran maneguets d’entroncament Al-Al 
adequats per a la secció del cable a connectar. Es realitzaran mitjançant compressió per 
punxonat. 

L’aïllament es realitzarà mitjançant un recobriment que aporti un nivell d’aïllament 
com a mínim igual al del cable. 

La reconstrucció de l’aïllament es farà mitjançant maneguets termorretràctils. 
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Si hi ha presència de canalitzacions de gas, s’efectuarà amb tecnologia  de 
contràctil en fred. 

1.8.1.7 PROTECCIÓ CONTRA CURTCIRCUITS I SOBRECÀRREGUES.  

La protecció es realitzarà mitjançant fusibles clase gG en capçalera (s’instal.laran al 
centre de transformació, així com en derivacions amb canvi de secció quan el conductor 
d’aquesta secció no estigui protegit en capçalera).  

El fusible ha de permetre la plena utilització del conductor. La característica 
Intensitat/ Temps del conductor ha de ser superior a la del fusible per a un temps de 5s. 

El calibre del fusible a la sortida del C.T., s’adequarà a la intensitat nominal del 
secundari del transformador. 

Les derivacions de línies secundàries s’estructuraran a partir de caixes d’entrada i 
sortida d’un cable de B.T. principal. Aquest mode constructiu permet en cas d’avaria la 
identificació del defecte i la separació del tram avariat. 

1.8.1.8 PROTECCIÓ CONTRA CONTACTES DIRECTES. 

- Ubicació del circuit en rasa de fondària segons normativa per a evitar contactes 
fortuïts. 

- Allotjament dels sistemes de protecció i control de la red, així com connexions 
pertinents en caixes o quadres elèctrics aïllants, els quals necessiten útils especials 
per a l’obertura. 

- Aïllament específic dels conductors (XLPE). 

1.8.1.9 PROTECCIÓ CONTRA CONTACTES INDIRECTES. 

Segons normativa de companyia, s’utilitza un esquema TT en la xarxa de B.T. (neutre 
de B.T. posat a terra i masses de la instal.lació receptora connectades a una terra 
independent separada de l’anterior, així com la utilització d’interruptors diferencials de 
sensibilitat adequada. 

El neutre segons normativa ha d’estar connectat a terra al C.T. i mínim cada 200 
metres en xarxes subterrànies. 

El neutre també es connectarà a terra en totes les caixes de distribució en 
urbanitzacions i en totes les caixes de seccionament, sempre i quan la distància al C.T. no 
sigui inferior a l’estipulada per companyia. 

1.8.1.10  CONTINUÏTAT DEL NEUTRE. 

En B.T., el neutre no pot ser interromput excepte si es fa en unions amovibles en el 
neutre pròximes als interruptors o seccionadors dels conductors de fase (degudament 
senyalitzades i que només es puguin interrompre amb eines adequades). 

En aquest cas el neutre no es pot seccionar si no ho han estat prèviament les fases i 
les fases no es poden connectar si no ho ha estat prèviament el neutre. 

1.8.1.11 POSADA A TERRA. 

En B.T. es realitza a través del conductor neutre. Es posaran a terra les Caixes de 
Distribució en urbanitzacions així com les Caixes Generals de Protecció que s’instal.lin. 

En els Centres de Transformació de nova construcció on les terres són separades, la 
terra del neutre ha de ser independent. S’utilitzarà cable aïllat (RV- 0,6/1 kV), entubat e 
independent de la red, amb seccions mínimes de coure de 50 mm2, unit a la pletina del 
neutre del quadre de B.T. 

El conductor de neutre a terra, s’instal.larà a profunditat mínima de 60 cm podent ser 
utilitzades alguna de les rases de B.T. 

El valor de resistència de la xarxa de B.T. un cop connectades totes les P.A.T. haurà 
de ser tal que no pugui provocar tensions superiors a 24 V en llocs humits, ni superior a 50 V 
en la resta. 

1.8.1.12 PROTECCIONS MECÀNIQUES 

PLANXES DE POLIETILÈ 

Per a protecció de cables enterrats, s’utlitzaran planxes de polietilè (PE) amb una 
densitat específica mínima de 0,94 g/cm3 o de Polipropilè (PP) amb densitat específica 
mínima  de 1 g/cm3. 

Aquestes planxes permeten acoplar-se entre elles longitudinalment i transversalment. 
Portaran les següents rotul.lacions estampades: 

- Senyal d’advertència de risc elèctric tipus AE-10 

- Inscripció: ATENCIÓ! CABLES ELÈCTRICS! 

- Marca  anagrama del fabricant 

- Any de fabricació (dues últimes xifres) 

- Les sigles y nº següent: PPC ETU 0206. 

Són de color groc S0580-Y10R segons UNE 48.103, i presenten una resistència a la 
tracció mínima de 10 daN i una resistència a l’impacte de 50 J  

En els trams rectes, s’utilitzaran planxes d’un metre de longitud i per a corbes 
s’utilitzaran planxes de 0,5 metres de longitud. 

CINTA D’ATENCIÓ 

            Les característiques tècniques de la cinta per a la senyalització del cable subterrani 
són les següents: 

- Ample: 15 +/- 0,5 cm.,  

- Gruix: 0,1+/-0,01 mm, 
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- Color (UNE-48.103): groc viu b-532, 

- Impressió en negre indeleble, 

- Resistència a la tracció longitudinal mínima: 100 kg/ cm2, 

- Resistència a la tracció transversal mínima: 80 kg/ cm2. 

TUBS PER A PROTECCIÓ DE CREUAMENTS I GUALS DE VEHICLES 

Els tubs que s’utilitzen per a la protecció de cables subterranis de B.T. en els 
creuaments de calçada i guals de vehicles seran tubs rígids de PE de doble paret, una 
interior llisa i una exterior corrugada, essent el diàmetre exterior de 160 mm. Seran de color 
vermell, amb una resistència a la compressió superior a 450 N i un grau de protecció xx9 
segons UNE-20.324. A la superfície exterior i portaran marques indelebles indicant: nom, 
marca, fabricant, designació, número. Lot o les dues últimes xifres de l’any de fabricació i 
norma UNE EN 50086-2-4. 

1.8.2  XARXA SUBTERRÀNIA DE MITJA TENSIÓ. 

1.8.2.1   ESTRUCTURA 

Es tracta d’una red trifàsica, alterna i mallada de tensió nominal 25 kV. 

1.8.2.2   APERTURA DE RASA, DISPOSICIÓ DELS CONDUCTORS, PROTECCIÓ I REPOSICIÓ 
DE LA RASA. 

Abans de procedir a l’obertura de les rases, s’obriran cates de reconeixement per a 
confirmar o rectificar el traçat previst. 

L’obertura de rasa amb mitjans mecànics es realitzarà en aquells punts i fases de 
l’excavació en els que no suposi cap perill per als operaris ni per als serveis existents en la 
seva utilització. 

La maquinària a utilitzar serà l’adequada per als treballs a realitzar i la seva 
manipulació serà per part de personal format per a la seva utilització. 

L’obertura de rasa manualment es realitzarà quan hi hagi perill d’afectar algun servei 
existent. Les eines emprades seran utilitzades per personal degudament format per a la seva 
utilització.  

Un cop es procedeixi a l’extracció de terres, cal deixar una distància mínima de 50 
cm. als costats de la rasa per tal d’evitar abocaments. 

La rasa ha de quedar protegida per valles o altres elements de protecció adients per 
tal d’assegurar el benestar de vianants i vehicles. 

Els nous circuits, s’instal.laran baix vorera o calçada (en tractar-se de nou pla parcial, 
s’hauran d’instal.lar en vorera). El traçat serà rectilini, paral.lel en la seva longitud  a voreres. 
Hi ha un radi mínim de curvatura a preveure en les curves que haurà de ser major de 20 
cops el diàmetre del conductor. 

La profunditat de la rasa per a línies de M.T. instal.lades en vorera i segons normativa 
de companyia és de 90 cm. i de 110 cm. per a les instal.lades en calçada o en 
encreuaments de carrers. 

Nota: en cas de tractar-se d’un gual de vehicles no pesats es protegirà el circuit 
mitjançant tub sec d’adequada resistència mecànica (veure apartat PROTECCIONS), si es 
considera un gual de vehicles pesats l’encreuament es realitzarà mitjançant tub de PE 
formigonat. 

 L’ample variarà segons el nombre de circuits instal.lats, en l’apartat de plànols 
s’adjunta un seguit de croquis de rases tipus segons nombre de circuits instal.lats. 

Si les condicions del terreny ho exigeixen la rasa s’haurà d’entibar per a evitar la 
caiguda de runes al fons. Abans de procedir a l’estesa s’ha de retirar totes les runes de 
l’extracció. U cop el fons de la rasa estigui completament net, es dipositarà un llit de sorra 
de 6 a 10 cm (sorra de riu o similar, sense pedres amb arestes tallants). 

La profunditat mínima del circuit de M.T. un cop estès serà de 70 cm en la seva part 
més alta i en les rases obertes en vorera i de 90 cm en la seva part més alta en les rases 
obertes en calçada o en creuaments de carrer. 

Després d’estendre el conductor i encintar les fases cada 1.5 metres 
aproximadament, es procedirà a estendre un altre llit de sorra de protecció sobre el circuit 
d’un gruix de 24 cm. aproximadament, sobre del qual ja es procedirà a instal.lar les 
proteccions amb planxes de PE amb l’anagrama de l’empresa subministradora i on s’indiqui 
amb claredat l’existència de cables elèctrics. 

Els primers 30 cm. per sobre les planxes de PE es dipositarà terra exempta de runes, 
reomplint per capes de 15 cm. i compactant mitjançant medis mecànics. 

Si fos necessari es regaria el terreny per a una bona compactació. 

Després de reomplir amb terres adients i a una profunditat aproximada de 15 cm. a nivell de 
superfície, s’instal.larà la pertinent cinta d’atenció on s’indica l’existència de cables elèctrics. 

1.8.2.3   DISTÀNCIES DE SEGURETAT REGLAMENTÀRIES. 

Les línies de M.T. segons normativa de companyia han de respectar unes distàncies 
reglamentàries que es detallen a continuació: 

- CREUAMENTS: 

A) CARRERS I CARRETERES 

Els creuaments, es realitzaran amb tubs formigonats en tota la longitud a una 
profunditat mínima d’un metre i perpendicularment a l’eix vial. Els tubs seran els indicats en 
l’apartat PROTECCIONS. 

B) CABLES D’ENERGIA ELÈCTRICA 

Entre cables de M.T. la distància del creuament serà de 20 cm. I amb cables de B.T. 
serà de 25 cm. 
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Si hi ha algun entroncament, la distància del creuament a aquest ha de ser de un 
metre com a mínim. 

 En cas d’impossibilitat d’acomplir les distàncies, l’últim cable estès es protegirà 
mitjançant tubs de PE o divisòries de resistència adequada (totxos massissos). 

 

C) CABLES DE TELECOMUNICACIONS 

La distància serà de 20 cm.  

Si hi ha algun entroncament, la distància del creuament a aquest ha de ser de un 
metre com a mínim. 

En cas d’impossibilitat d’acomplir les distàncies, l’últim cable estès es protegirà 
mitjançant tubs de PE o divisòries de resistència adequada (totxos massissos). 

D) CANALITZACIONS D’AIGUA I/O GAS 

La distància serà de 20 cm. 

No es pot creuar per la vertical de les juntes de les canalitzacions d’aigua i gas o dels 
 entroncaments de M.T. 

En cas d’impossibilitat d’acomplir les distàncies, l’últim cable estès es protegirà 
mitjançant tubs de PE o divisòries de resistència adequada (totxos massissos). 

- PARAL.LELISMES 

S’evitarà que els cables de M.T. quedin en el mateix pla vertical que la resta de 
conduccions. 

A) CONDUCTORS D’ENERGIA ELÈCTRICA 

Entre cables de M.T. la distància serà de 20 cm. I amb cables de B.T. serà de 25 cm. 

En cas d’impossibilitat d’acomplir les distàncies, l’últim cable estès es protegirà 
mitjançant tubs de PE o divisòries de resistència adequada (totxos massissos). 

B) CABLES DE TELECOMUNICACIONS 

La distància serà de 25 cm.  

En cas d’impossibilitat d’acomplir les distàncies, l’últim cable estès es protegirà    
mitjançant tubs de PE o divisòries de resistència adequada (totxos massissos). 

C) CANALITZACIONS D’AIGUA I/O GAS 

La distància serà de 25 cm, excepte si la canalització de gas és d’alta pressió (4 bar), 
cas en que la distància serà de 40 cm. 

La distància mínima entre entroncaments d’energia elèctrica i juntes de 
canalitzacions  serà d’un metre. 

Es procurarà també mantenir una distància de 25 cm en projecció horitzontal. 

En cas d’impossibilitat d’acomplir les distàncies, l’últim cable estès es protegirà 
mitjançant tubs de PE o divisòries de resistència adequada (totxos massissos). 

Cal procurar que les conduccions d’aigua i gas quedin per sota del circuit elèctric. 

Quan es tracti de canalitzacions de gas, es prendran mesures per a evitar la possible 
acumulació de gas: tapar les boques i conductes i assegurar la ventilació de les cambres 
de registre de la canalització elèctrica o reomplir-les amb arena. 

- PROXIMITATS 

A) CLAVEGUERAM 

S’ha de procurar passar els cables d’energia elèctrica per sobre del clavegueram. 
No es pot incidir al seu interior, si no es pot es passarà per baix, disposant els cables amb una 
protecció d’adequada resistència mecànica. 

B) ESCOMESES 

S’ha de mantenir una distància de 30 cm. 

En cas d’impossibilitat d’acomplir les distàncies, l’últim cable estès es protegirà 
mitjançant tubs de PE o divisòries de resistència adequada (totxos massissos). 

L’entrada a escomeses o connexions de servei dels edificis s’ha de taponar amb 
morter aïllant fins a aconseguir una estanqueitat perfecta (per evitar incidents en cas 
d’haver-hi fugues de gas). 

C) DEPÒSITS DE CARBURANT 

S’ha de disposar els cables sota tubs de resistència adequada i a una distància 
mínima de 1.20 metres del dipòsit. Els extrems sobrepassaran al dipòsit en dos metres per 
cada extrem i es taparan per aconseguir-ne l’estanqueitat 

 

1.8.2.4   CONDUCTORS 

Els conductors emprats seran ternes de cables unipolars d’aïllament sec 
termoestable, sèrie 18/30 kV de 1x240 mm2 d’Alumini amb coberta de color vermell (UNESA 
3305 C) fabricats per triple extrusió simultània. 
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Detall Conductor. 

• Capa Semiconductora interna: Capa extrusionada de material conductor. 
La capa semiconductora forma un cos únic amb l’aïllament i no es separa 
del mateix ni quan el conductor es sotmet a traccions, constituint la 
veritable superfície equipotencial del conductor. Els eventuals espais d’aire 
queden sota aquesta      superfície equipotencial del conductor, fora de 
l’acció del camp elèctric. 

• Aïllaments: La capa de l’aïllament està realitzada a base d’etilé-propilé 
(EPR). Les seves característiques mecàniques, físiques, elèctriques... fan 
d’aquests materials un dels millors aïllaments per a cables. El que més el 
distingeix és la seva resistència a l’envelliment tèrmic i la seva resistència a 
les descàrregues parcials, factor influent en terrenys humits.   

• Capa semiconductora externa: Capa extrusionada de material conductor 
separable en fred. La pantalla està constituïda per una envolvent 
metàl.lica( cintes de coure, fils de coure, etc.) aplicada sobre una capa 
conductora externa, la qual, a la vegada, s’ ha  situat sobre l’aïllament 
amb el mateix propòsit pel que es col.loca la capa conductora interna 
sobre el conductor, evitar que entre la pantalla i l’aïllament quedi una 
capa d’aire ionitzable i zones d’alta sol.licitació elèctrica en l’aïllament.  

• Pantalla metàl.lica:  Formada por una corona de  fils de coure de secció 
nominal de 16 mm2. Les pantalles desenvolupen diferents funcions com 
confinar el camp elèctric a l’interior del cable, aconseguir una distribució 
simètrica i radial de l’esforç elèctric a l’aïllament, limitar la influència mútua 
entre cables elèctrics i evitar, o reduir el perill d’electrocucions.    

• Coberta exterior:  (Z1) X. La coberta exterior, de Poliolefina termoplàstica,  
conjuga una gran resistència i flexibilitat en fred, amb una elevada 
resistència a la deformació en calent amb una elevada resistència a la 

ruptura a temperatura ambient,   a la vegada que a molt alta resistència a 
la deformació en  resistència a la  

 

 

• Els principals avantatges que presenta respecte als cables convencionals: 

- major resistència a l’absorció d’aigua.    

- major resistència al  fregament i a l’abrasió. 

- major resistència als cops. 

- major resistència al trencament. 

- major facilitat d’instal.lació en trams tubulars.    

- major seguretat en el muntatge. 

Característiques constructives: 

 Secció nominal: 240 mm2 

 Diàmetre exterior: 42 ÷ 44 mm. 

 Pes aproximat: 1930 kg./km. 

 Tensió nominal: 18/30 kV. 

Tensió d’assaig a freqüència industrial:  70 kV. 

Tensió d’assaig al xoc: 170 kV. 

 Resistència elèctrica a 20º C: 0,206 Ω/km. 

 Capacitat: 0,183 μF/km. 

  Intensitat màxima instal.lació enterrada: 415 A. 

  

1.8.2.5   PROTECCIÓ CONTRA SOBREINTENSITATS 

S’utilitzaran interruptors automàtics associats a relés de protecció que estaran 
col.locats a les capçaleres dels cables subterranis. 

A_ PROTECCIÓ CONTRA SOBRECÀRREGUES 

S’ha d’evitar que un cable en servei permanent tingui una sobrecàrrega superior al 
25% durant un màxim d’una hora i que l’interval successiu entre dues sobrecàrregues sigui 
inferior a 6 hores. 
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El límit establert per companyia és de 100 sobrecàrregues màximes per any i de 500 
en la vida útil del conductor 

B_PROTECCIÓ CONTRA DEFECTES 

Haurà de ser protegit per les proteccions, les quals garantitzaran que les possibles 
faltes afectin al conductor. 

1.8.2.6   PROTECCIONS CONTRA SOBRETENSIONS 

S’utilitzaran pararraigs de característiques adequades (en llocs adequats com per 
exemple en les conversions). 

El marge de protecció entre el nivell d’aïllament del conductor i el nivell de protecció 
del pararraigs serà del 80%. 

1.8.2.7   PROTECCIONS MECÀNIQUES 

- PLANXES DE POLIETILÈ: 

Per a protecció de cables enterrats, s’utlitzaran planxes de polietilè (PE) amb una 
densitat específica mínima de 0,94 g/cm3 o de polipropilè (PP) amb densitat específica 
mínima  de 1 g/cm3. 

Aquestes planxes permeten acoplar-se entre elles longitudinalment i transversalment. 
Portaran les següents rotul.lacions estampades: 

• Senyal d’advertència de risc elèctric tipus AE-10 

• Inscripció: ¡ATENCIÓN! CABLES ELÉCTRICOS! 

• Marca  anagrama del fabricant 

• Any de fabricació (dues últimes xifres) 

• Les sigles y nº següent: PPC ETU 0206. 

Són de color groc S0580-Y10R segons UNE 48.103, i presenten una resistència a la 
tracció mínima de 10 daN i una resistència a l’impacte de 50 J  

En els trams rectes, s’utilitzaran planxes d’un metre de longitud i per a corves 
s’utilitzaran planxes de 0,5 metres de longitud. 

- CINTA D’ATENCIÓ 

            Les característiques tècniques de la cinta per a la senyalització del cable 
subterrani són les següents:  

            Ample: 15 +/- 0,5 cm., espessor: 0,1+/-0,01 mm, Color (UNE-48.103): groc viu b-
532, impressió en negre indeleble, resistència a la tracció longitudinal mínima: 100 kg/ cm2, 
resistència a la tracció transversal mínima: 80 kg/ cm2. 

- TUBS PER A PROTECCIÓ DE CREUAMENTS I GUALS DE VEHICLES 

Els tubs que s’utilitzen per a la protecció de cables subterranis de M.T. en els creuaments de 
calçada i guals de vehicles seran tubs rígids de PE de doble paret, una interior llisa i una exterior 
corrugada, essent el diàmetre exterior de 160 mm. Seran de color vermell, amb una resistència a la 
compressió superior a 450 N i un grau de protecció xx9 segons UNE-20.324. A la superfície exterior i 
portaran marques indelebles indicant: nom, marca, fabricant, designació, número. Lot o les dues 
últimes xifres de l’any de fabricació i norma UNE EN 50086-2-4. 

1.8.3   CENTRE DE TRANSFORMACIÓ 

Es preveu la modernització del centre de transformació existent XT002, on s’instal·larà   
un quadre de baixa tensió annex. Aquest armari annex anirà unit directament a l’embarrat 
principal i en el seu conjunt permet realitzar la distribució de baix tensió amb un total de vuit 
sortides 

 

Quadre de baixa tensió i annex. 

 



Projecte de remodelació del Sector Ciutat Jardí del municipi de Tarragona 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANNEX 6. DIMENSIONAMENT DEL FERM 



Annex 6: DIMENSIONAT DE FERMS 
 

 
 
 

1 

  

Annex 6: DIMENSIONAT DE FERMS 
 

 
 
 

2 

  

 

ANNEX 6: DIMENSIONAT DE FERMS 
 
 
 

1. ESPLANADA 
2. TRÀNSIT 
3. FERM 

 
 
 
Els ferms de la nova vialitat es dimensionen a partir de la Norma 6.1-IC “Secciones de 
firme” de la Instrucción de Carreteras (Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre).  
  

1. ESPLANADA 
 
Es suposa una esplanada del tipus E1. Al llarg de l’execució de les obres s’hauran de 
realitzar els assaigs d’identificació de l’esplanada, havent-se de variar l’estructura del 
ferm si la classificació de l’esplanada fos diferent de la que hem suposat. 
 

2. TRÀNSIT 
 
Els vials es dimensionen per un trànsit T41, és a dir  menys de 50 vehicles pesats diaris. 
  

3. FERM 
 
S’ha definit la següent secció estructural, tipus 4111: 
 

Capa de rodament 5 cm mescla bituminosa tipus D-12  
Capa intermèdia 5 cm Mescla bituminosa tipus  S-12 
Capa de base 40 cm tot ú artificial Z-25, estès en dues capes. 
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ANNEX 7. JUSTIFICACIÓ DE PREUS 



 JUSTIFICACIO DE PREUS  
CIUTAT JARDÍ. TARRAGONA                                           
                                  

CODI QUANTITAT UD DESCRIPCIÓ PREU SUBTOTAL IMPORT 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  
 
  Pàgina 1  

CAPITOL 01.01   Demolicions i moviments de terra                                 
SUBCAPITOL 01.01.01  Demolicions                                                       
F21D4102      M    Demol.claveguera d<=60cm,form.vibrpr.,m.mec.+càrrega cam.         
 Demolició de claveguera de fins a 60 cm de diàmetre o fins a 40x60 cm, de formigó vibroprem-  
 sat, amb mitjans mecànics, càrrega sobre camió i transport a abocdor controlat. Inclús cànon d'a-  
C1315020      0,015 H    Retroexcavadora mitjana                                          36,00 0,54 
CANON         0,264 T    Cànon d'abocament                                                4,00 1,06 
C1320000      0,026 H    Camió 15T                                                        45,00 1,17 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  2,77 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS EUROS amb SETANTA-SET CÈNTIMS  
F21D2102      M    Demol.claveguera d<=30cm,form.vibrpr.,m.mec.+càrrega cam.         
 Demolició de canonada de fins a 30 cm de diàmetre o fins a 27x36 cm, de formigó vibropremsat,  
 amb mitjans mecànics i  càrrega sobre camió i transport a abocdor controlat. Inclús cànon d'abo-  
C1315020      0,015 H    Retroexcavadora mitjana                                          36,00 0,54 
CANON         0,106 T    Cànon d'abocament                                                4,00 0,42 
C1320000      0,011 H    Camió 15T                                                        45,00 0,50 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  1,46 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de UN EUROS amb QUARANTA-SIS CÈNTIMS  
F21DGU02      M    Demol.pou d=100cm,paret 30cm maó,m.mec.+càrrega cam.              
 Ml. Demolició de pou de diàmetre 100 cm, de parets de 30 cm de maó, amb mitjans mecànics i   
C1315020      0,100 H    Retroexcavadora mitjana                                          36,00 3,60 
CANON         0,950 T    Cànon d'abocament                                                4,00 3,80 
C1320000      0,100 H    Camió 15T                                                        45,00 4,50 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  11,90 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de ONZE EUROS amb NORANTA CÈNTIMS  
F21DTHA2      PA   Demolició d'arquetes existents amb mitjans mecànics i càrrega so  
 PA. Partida alçada d'abonament íntegre per a la demolició de totes les arquetes existents amb mit-  
A0150000      10,000 H    Manobre especialista                                             12,55 125,50 
C1101200      10,000 H    Compressor amb dos martells pneumàtics                           13,07 130,70 
C1315020      10,000 H    Retroexcavadora mitjana                                          36,00 360,00 
CANON         10,000 T    Cànon d'abocament                                                4,00 40,00 
C1320000      2,000 H    Camió 15T                                                        45,00 90,00 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  746,20 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SET-CENTS QUARANTA-SIS EUROS amb VINT CÈNTIMS  
F2194AL4      M2   Demol.paviment form. o asfalt,g<=20cm,a>2m,martell trenc.         
 Demolició de paviment de formigó (inclús escales), o asfalt, de fins a 20 cm de gruix i més de 2  
 m d'amplària, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora,  càrrega sobre camió i trans-  
A0150000      0,090 H    Manobre especialista                                             12,55 1,13 
C1315020      0,090 H    Retroexcavadora mitjana                                          36,00 3,24 
CANON         0,400 T    Cànon d'abocament                                                4,00 1,60 
C1320000      0,040 H    Camió 15T                                                        45,00 1,80 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  7,77 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SET EUROS amb SETANTA-SET CÈNTIMS  
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F2191303      M    Demolic.vorada sob/form.,martell pic.                             
 Demolició de vorada col.locada sobre formigó, amb martell picador,  càrrega sobre camió i trans-  
 port a abocador controlat. Inclús cànon d'abocament.  
A0150000      0,045 H    Manobre especialista                                             12,55 0,56 
C1315020      0,045 H    Retroexcavadora mitjana                                          36,00 1,62 
CANON         0,112 T    Cànon d'abocament                                                4,00 0,45 
C1320000      0,011 H    Camió 15T                                                        45,00 0,50 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  3,13 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRES EUROS amb TRETZE CÈNTIMS  
F2193A03      M    Demol.rigola form.,martell pic.                                   
 Demolició de rigola de formigó i base, amb martell picador,  càrrega sobre camió i transport a  
A0150000      0,045 H    Manobre especialista                                             12,55 0,56 
C1315020      0,045 H    Retroexcavadora mitjana                                          36,00 1,62 
CANON         0,112 T    Cànon d'abocament                                                4,00 0,45 
C1320000      0,011 H    Camió 15T                                                        45,00 0,50 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  3,13 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRES EUROS amb TRETZE CÈNTIMS  
F2194JE3      M2   Demol.paviment panot.sob/form.,g<=20cm,a<=1,50m,martell pic.      
 Demolició de paviment de panots col.locats sobre formigó, de fins a 20 cm de gruix i fins a1,5 m  
 d'amplària, amb martell picador,  càrrega sobre camió i transport a abocdor controlat. Inclús cà-  
A0150000      0,090 H    Manobre especialista                                             12,55 1,13 
C1315020      0,090 H    Retroexcavadora mitjana                                          36,00 3,24 
CANON         0,400 T    Cànon d'abocament                                                4,00 1,60 
C1320000      0,040 H    Camió 15T                                                        45,00 1,80 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  7,77 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SET EUROS amb SETANTA-SET CÈNTIMS  
SUBCAPITOL 01.01.02  Moviment de terra generals                                        
F222H670      M3   Excav.pou aïllat h<=2m,terreny tràns.,martell trenc.              
 Excavació de pou aïllat de fins a 2 m de fondària, en roca, amb martell trencador muntat sobre re-  
C1315020      0,200 H    Retroexcavadora mitjana                                          36,00 7,20 
A0140000      0,200 H    Manobre                                                          12,00 2,40 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  9,60 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de NOU EUROS amb SEIXANTA CÈNTIMS  
F2225620      M3   Excavacio de rasa, de 2 m d'amplaria i de 4 m de f                
 Excavacio de rasa, de 2 m d'amplaria i de 4 m de fondaria, com a maxim, en roca, amb mitjans  
A0140000      0,200 H    Manobre                                                          12,00 2,40 
C1315020      0,200 H    Retroexcavadora mitjana                                          36,00 7,20 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  9,60 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de NOU EUROS amb SEIXANTA CÈNTIMS  
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F227A00F      M2   Repàs+picon.sòl rasa,a=0.4-1.5m,95%pm                             
 Repàs i piconatge de sòl de rasa de més de 0.4 i menys d'1.5 m d'amplària, amb compactació  
 del 95% pm  
C133A030      0,043 H    Picó vibrant,dúplex,1300 kg                                      9,86 0,42 
A0140000      0,100 H    Manobre                                                          12,00 1,20 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  1,62 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de UN EUROS amb SEIXANTA-DOS CÈNTIMS  
F228560F      M3   Rebliment+picon.rasa,a<=0.6m,mat.adeq.,g<=25cm,picó vibrant,95%p  
 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària de 0.60 m, fins a 1.50 m. amb material adequat, en ton-  
C133A0K0      0,300 H    Picó vibrant,plac.60cm                                           6,96 2,09 
C1315020      0,060 H    Retroexcavadora mitjana                                          36,00 2,16 
A0150000      0,300 H    Manobre especialista                                             12,55 3,77 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  8,02 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VUIT EUROS amb DOS CÈNTIMS  
F221A620      M3   Excav/càrrega terra p/esplan.,terreny tràns.,m.mec.               
 Excavació i càrrega de terra per a esplanació en terreny de trànsit, amb mitjans mecànics  
A0140000      0,010 H    Manobre                                                          12,00 0,12 
C1311120      0,065 H    Pala carregadora sobre pneumàtics,mitjana                        40,00 2,60 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  2,72 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS EUROS amb SETANTA-DOS CÈNTIMS  
F227R00F      M2   Repàs+picon.esplanada,95%pm                                       
 Repàs i piconatge d'esplanada, amb compactació del 95% pm  
C1331100      0,008 H    Motoanivelladora de mida petita                                  45,00 0,36 
C13350C0      0,011 H    Corró vibratori autopropulsat,12-14t                             52,83 0,58 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  0,94 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de ZERO EUROS amb NORANTA-QUATRE CÈNTIMS  
F2424239      M3   Càrrega mec.+transp.terres aboc.,inc. cànon                       
 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a l'abocador. Inclou cànon.  
C1311120      0,100 H    Pala carregadora sobre pneumàtics,mitjana                        40,00 4,00 
C1501700      0,100 H    Cam.transp. 7 t                                                  25,12 2,51 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  6,51 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SIS EUROS amb CINQUANTA-UN CÈNTIMS  
 
 
F2261211      M3   TERRAPLENADA TERRES EXC. COMPACT                                  
 ESTESA I PICONATGE DE SOL SEL.LECCIONAT D'APORTACIÓ, EN TONGADES DE 30 CM  
 DE GRUIX, COM A MAXIM, AMB COMPACTACIO DEL 95% PN, UTILITZANT CORRO VIBRA-  
 TORI AUTOPROPULSAT I AMB NECESSITAT D'HUMECTACIO  
A012N000      0,010 H    Oficial 1a d'obra pública                                        17,00 0,17 
A0140000      0,010 H    Manobre                                                          12,00 0,12 
BMS0001       1,100 M3   Material sel·leccionat d'aportació                               9,00 9,90 
B0111000      0,050 M3   Aigua                                                            0,80 0,04 
C1311120      0,010 H    Pala carregadora sobre pneumàtics,mitjana                        40,00 0,40 
C1331200      0,010 H    MOTOANIVELLADORA MITJANA                                         53,70 0,54 
C13350C0      0,018 H    Corró vibratori autopropulsat,12-14t                             52,83 0,95 
C1502E00      0,010 H    Cam.cisterna 8m3                                                 33,14 0,33 
A%000001      1,000 %    DESPESES AUXILIARS MA D'OBRA                                     0,30 0,00 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  12,45 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOTZE EUROS amb QUARANTA-CINC CÈNTIMS  
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CAPITOL 01.02   Clavegueram i pluvials                                           
FDB2769H      u    Solera mitja canya hm-20/p/20/i,g<20cm,1,35x1,35m,p/tub d80cm     
 Solera amb mitja canya de formigó hm-20/p/20/i de 20 cm de gruix mínim i de planta 1,35x1,35  
A0140000      0,650 H    Manobre                                                          12,00 7,80 
B0641080      0,826 M3   Formigó hm-20/p/20/i,>=200kg/m3 ciment                           47,72 39,42 
A012N000      0,650 H    Oficial 1a d'obra pública                                        17,00 11,05 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  58,27 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINQUANTA-VUIT EUROS amb VINT-I-SET CÈNTIMS  
FDD1AB24      m    Paret pou circ.d100cm,g=29cm,maó calat,arrebos.+llisc.int.1:6     
 Paret per a pou circular de d 100 cm, de gruix 29 cm de maó calat,arrebossada i lliscada per  
B0F1D2A1      266,000 U    Maó calat,29x14x10cm,p/revestir                                  0,18 47,88 
A0140000      7,100 H    Manobre                                                          12,00 85,20 
B0111000      0,006 M3   Aigua                                                            0,80 0,00 
A012N000      7,100 H    Oficial 1a d'obra pública                                        17,00 120,70 
D0701641      0,308 M3   Morter ,ciment pòrtl.escòr. cem ii/b-s,sorra pedra granit.,250kg 55,14 16,98 
B0514301      0,016 T    Ciment pòrtl.escòr. cem ii/b-s/32,5,sacs                         75,80 1,21 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  271,97 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS-CENTS SETANTA-UN EUROS amb NORANTA-SET CÈNTIMS  
FDKZ3174      u    Bastiment+tapa p/pericó serv.,fosa ductil 620x620x50mm,col.mort.  
 Bastiment i tapa per a clavegueram (marc planta quadrada  850x850 mm,amb obertura i tapa cir-  
 cular diàmetre 670 mm, de fosa dúctil, de 40 t de sobrecàrrega, tipus  d-400, delta aaa, 2.0-66 ad  
 de fundición dúctil benito, o similar, col·locat amb morter ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formi-  
D0701641      0,030 M3   Morter ,ciment pòrtl.escòr. cem ii/b-s,sorra pedra granit.,250kg 55,14 1,65 
A0140000      0,470 H    Manobre                                                          12,00 5,64 
BDKZ3170      1,000 U    Bastiment+tapa p/pericó serv.,fosa grisa 620x620x50mm,52kg       141,25 141,25 
A012N000      0,470 H    Oficial 1a d'obra pública                                        17,00 7,99 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  156,53 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT CINQUANTA-SIS EUROS amb CINQUANTA-TRES CÈNTIMS  
FDBPE50       m    Canonada PE SN8, dn 500                                           
 Subministre i col.locació de tub de PEAD  de 500 mm Ø exterior, coextruït, de doble paret amb  
A012M000      0,100 H    Oficial 1a muntador                                              14,29 1,43 
A0150000      0,200 H    Manobre especialista                                             12,55 2,51 
BDBPE40       1,020 m    Tub PE SN8 dn500                                                 52,00 53,04 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  56,98 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINQUANTA-SIS EUROS amb NORANTA-VUIT CÈNTIMS  
FDBPE60       m    Canonada PE SN8, dn 800                                           
 Subministre i col.locació de tub de PEAD  de 800 mm Ø exterior, coextruït, de doble paret amb  
A012M000      0,100 H    Oficial 1a muntador                                              14,29 1,43 
A0150000      0,200 H    Manobre especialista                                             12,55 2,51 
BDBPE80       1,020 m    Tub PE SN80 D800                                                 91,00 92,82 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  96,76 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de NORANTA-SIS EUROS amb SETANTA-SIS CÈNTIMS  
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FDBPVC20      m    Escomesa pvc tipus teula dn200                                    
 Ml. Tub per a escomesa de clavegueram de pvc tipus teula massis, segons une en 1401-1 sn4,  
 de diàmetre 200 mm, amb p.p. de junta elàstica.  
BDBPVC20      1,020 m    Tub de pvc dn-200 tipus teula amb p.p. de junta elàstica         8,10 8,26 
A0150000      0,160 H    Manobre especialista                                             12,55 2,01 
A012M000      0,080 H    Oficial 1a muntador                                              14,29 1,14 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  11,41 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de ONZE EUROS amb QUARANTA-UN CÈNTIMS  
FDBPVC87      u    Colze 87,5º de pvc dn-200 tipus teula massis                      
 Subministrament i col·locació de colze de 87,5º, de pvc, teula massis, segons norma une en  
A012M000      0,090 H    Oficial 1a muntador                                              14,29 1,29 
A0150000      0,100 H    Manobre especialista                                             12,55 1,26 
BDBPVC87      1,000 u    Colze 87,5º de pvc dn-200, amb junta elàstica                    17,78 17,78 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  20,33 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT EUROS amb TRENTA-TRES CÈNTIMS  
FDCLIP20      u    Pinça clip 90º dn-200 per a tub dn-315 teula massis               
 Subministrament i col·locació en canonada de pvc teula massis, dn-315, 400 o 500 mm, de deri-  
 vació pinça de 90º, de dn-200 també tipus teula massis, per a escomesa, segons une en 1401-1  
BDCLIP20      1,000 u    Pinça clip teula massis, dn-200, per a tub dn-315, 400 o 500 mm  42,39 42,39 
A0150000      0,900 H    Manobre especialista                                             12,55 11,30 
A012M000      0,700 H    Oficial 1a muntador                                              14,29 10,00 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  63,69 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SEIXANTA-TRES EUROS amb SEIXANTA-NOU CÈNTIMS  
F932101F      m3   Sorra garbellada per a prot. canonades                            
 Sorra garbellada per a la protecció de canonades i instal·lacions, amb estesa del material  
A0140000      0,600 H    Manobre                                                          12,00 7,20 
B0321000      1,150 M3   Sorra garbellada                                                 14,10 16,22 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  23,42 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT-I-TRES EUROS amb QUARANTA-DOS CÈNTIMS  
GDK256F3      U    Pericó 38x38x55cm,g= 15cm,hm-20/p/20/i solera maó 29x14x10cm,s/l  
 Pericó de 38x38x55 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó hm-20/p/20/i i solera de maó  
B0641080      0,260 M3   Formigó hm-20/p/20/i,>=200kg/m3 ciment                           47,72 12,41 
B0312500      0,013 KG   Sorra pedra granit. 0-3.5 mm                                     0,01 0,00 
A012N000      1,100 H    Oficial 1a d'obra pública                                        17,00 18,70 
B0F1D2A1      6,000 U    Maó calat,29x14x10cm,p/revestir                                  0,18 1,08 
B0DF7G0A      1,000 U    Motlle metàl.lic p/encof.pericó  38x38x80cm,150 usos             1,20 1,20 
A0140000      1,100 H    Manobre                                                          12,00 13,20 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  46,59 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUARANTA-SIS EUROS amb CINQUANTA-NOU CÈNTIMS  
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GDKZ3158      U    Bastiment+tapa p/pericó serv.,fosa ductil 420x420x40mm,col.mort.  
 Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa ductil de 420x420x40 mm i de12,5 t de sobrecàr-  
A012N000      0,315 H    Oficial 1a d'obra pública                                        17,00 5,36 
BDKZ3150      1,000 U    Bastiment+tapa p/pericó serv.,fosa dúctil420x420x40mm,25kg       12,13 12,13 
A0140000      0,315 H    Manobre                                                          12,00 3,78 
D0701821      0,020 M3   Morter ,ciment pòrtl.escòr. cem ii/b-s,sorra pedra granit.,380kg 56,70 1,13 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  22,40 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT-I-DOS EUROS amb QUARANTA CÈNTIMS  
FN22B324      U    Subministrament i utilització d'un tram de 30 m. de tub corrugat  
 Subministrament i utilització d'un tram de 30 m. de tub corrugat de polietilé DN 200 destinat a utilit-  
 zar-lo com a canalització provisional per a totes les escomeses domiciliàries, mentre es cons-  
 Sense descomposició  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  360,60 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRES-CENTS SEIXANTA EUROS amb SEIXANTA CÈNTIMS  
PA00001       U    Execució tram sanejament alçades > 3 m                            
 Partida alçada a justificar per tasques complementàries en l'execució de la xarxa de sanejament  
UA00001       1,000 U    Partida alçada a justificar sanejament                           18.000,00 18.000,00 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  18.000,00 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DIVUIT MIL EUROS  
PA00002       U    Recollida sortida de pluvials                                     
 Partida alçada a justificar per a la recollida d'una sortida d'aigües pluvials procedent del Passeig  
UA00002       1,000 U    Recollida de pluvials                                            3.000,00 3.000,00 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  3.000,00 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRES MIL EUROS  
PA00003       U    Connexió col·lector a pou de registre Via Augusta                 
 Ut. Partida d'abonament íntegre per a la connexió de col·lector (dn400 / dn600) a pou de regsitre  
UA00003       1,000 U    Connexió a pou de registre                                       500,00 500,00 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  500,00 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINC-CENTS EUROS  
FD5JB348      u    Caixa p/embor.70x30x85cm,paret 29cm maó calat,arreb./llisc.int./  
 Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 29 cm de gruix de maó calat, arrebossa-  
 da i lliscada per dins i esquerdejat per fora amb morter ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigo-  
B0F1D2A1      192,000 U    Maó calat,29x14x10cm,p/revestir                                  0,18 34,56 
A012N000      5,117 H    Oficial 1a d'obra pública                                        17,00 86,99 
B0641080      0,155 M3   Formigó hm-20/p/20/i,>=200kg/m3 ciment                           47,72 7,40 
B0111000      0,003 M3   Aigua                                                            0,80 0,00 
B0514301      0,009 T    Ciment pòrtl.escòr. cem ii/b-s/32,5,sacs                         75,80 0,68 
A0140000      5,117 H    Manobre                                                          12,00 61,40 
D0701641      0,235 M3   Morter ,ciment pòrtl.escòr. cem ii/b-s,sorra pedra granit.,250kg 55,14 12,96 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  203,99 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS-CENTS TRES EUROS amb NORANTA-NOU CÈNTIMS  
 
FD5ZJJJ4      u    Bastiment+reixa practic.p/embor.,fosa dúctil, 800x364x50mm,1:6    
 Bastiment i reixa practicable per a embornal, de fosa dúctil de 800x364x50 mm exteriors i 40 t de  
 sobrecàrrega, col·locat amb morter ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l  
D0701641      0,020 M3   Morter ,ciment pòrtl.escòr. cem ii/b-s,sorra pedra granit.,250kg 55,14 1,10 
A0140000      0,350 H    Manobre                                                          12,00 4,20 
BD5ZJJJ0      1,000 M    Bastiment+reixa practic.p/embor.,fosa dúctil, 800x364x50mm       55,00 55,00 
A012N000      0,350 H    Oficial 1a d'obra pública                                        17,00 5,95 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  66,25 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SEIXANTA-SIS EUROS amb VINT-I-CINC CÈNTIMS  
DPA00001      u    Inspecció de xarxa mitjançant control visual amb càmara           
 Ut. Inspecció de tota la xarxa d'aigües pluvials i residuals mitjançant inspecció amb càmara de  
UPA00001      1,000 u    Inspecció de xaxa                                                2.400,00 2.400,00 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  2.400,00 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS MIL QUATRE-CENTS EUROS  
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CAPITOL 01.03   Aigua potable i contra incendis                                  
505000100     ml.  Canonada f.d. DN-100, classe K-9                                  
 Subministrament i col·locació de canonada de fosa dúctil de DN-100 mm, classe K-9, inclusiva-  
BMT07000100   1,000 ml.  Canonada fosa dúctil DN-100 K-9                                  17,73 17,73 
582000125     1,000 Ut.  Muntatge p.e. FD DN-125                                          39,32 39,32 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  57,05 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINQUANTA-SET EUROS amb CINC CÈNTIMS  
505000150     ml.  Canonada f.d. DN-150, classe K-9                                  
 Subministrament i col·locació de canonada de fosa dúctil de DN-150 mm, classe K-9, inclusiva-  
BMT07000150   1,000 ml.  Canonada fosa dúctil DN-150 K-9                                  24,87 24,87 
582000150     1,000 Ut.  Muntatge p.e. FD DN-150                                          39,32 39,32 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  64,19 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SEIXANTA-QUATRE EUROS amb DINOU CÈNTIMS  
FFB19425      U    Connexió a xarxa existents Fd100                                  
 Connexió xarxa de nova construcció Fd100 a xarxa existents inclosa "T" i altres peces espe-  
BFYDIV110     1,000 U    Vàlvules i accessoris DN110                                      300,00 300,00 
A012M000      8,000 H    Oficial 1a muntador                                              14,29 114,32 
A013M000      8,000 H    Ajudant muntador                                                 12,81 102,48 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  516,80 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINC-CENTS SETZE EUROS amb VUITANTA CÈNTIMS  
FFB19426      U    Connexió a xarxa existent Fd150                                   
 Connexió xarxa de nova construcció Fd DN150 a xarxa existents inclosa "T" i altres peces es-  
BFYDIV250     1,000 U    Vàlvules i accessoris DM250 Fd                                   900,00 900,00 
A012M000      8,000 H    Oficial 1a muntador                                              14,29 114,32 
A013M000      8,000 H    Ajudant muntador                                                 12,81 102,48 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.116,80 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de MIL CENT SETZE EUROS amb VUITANTA CÈNTIMS  
FN12D324      U    Vàlvula comporta+brides d100mm,16bar, amb trampillo, canalit. so  
 Subministre i instal·lació de vàlvula de comporta manual, de fosa dúctil, amb brides, qualitat  
 EN-GJS-400-15 (UNE-EN 1563), de diàmetre nomimal 100 mm, de 16 bar de pn, comporta amb  
 seient elàstic, i muntada amb valones, brides i trampilló, eix i tornilleria en Inox, per a canalització  
BN12D320      1,000 U    Vàlvula comporta+brides d100mm,16bar                             345,18 345,18 
A013M000      1,430 H    Ajudant muntador                                                 12,81 18,32 
A012M000      1,430 H    Oficial 1a muntador                                              14,29 20,43 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  383,93 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRES-CENTS VUITANTA-TRES EUROS amb NORANTA-TRES CÈNTIMS  
FN12D325      U    Vàlvula comporta+brides d150mm,16bar, ambtrampillo, canalit.so    
 Subministre i instal·lació de vàlvula de comporta manual, de fosa dúctil, amb brides, qualitat  
 EN-GJS-400-15 (UNE-EN 1563), de diàmetre nomimal 150 mm, de 16 bar de pn, comporta amb  
 seient elàstic, i muntada amb valones, brides i trampilló, eix i tornilleria en Inox, per a canalització  
 Sense descomposició  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  535,00 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINC-CENTS TRENTA-CINC EUROS  
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FM212428      U    Hidrant soterrat dn100, amb 2 boques dn70                         
 Hidrant aeri, dn100, amb 2 boques de dn70, equipades amb racor barcelona, d'acord amb direc-  
 trius de l'empresa concessionària del servei d'aigües del municipi, inclos arqueta i tapa de fosa,  
 amb tots els accessoris pel muntatge, inclosa "T" en escomesa a xarxa general.  
A012M000      3,000 H    Oficial 1a muntador                                              14,29 42,87 
BM212420      1,000 U    Hidrant soterrat,2x70mm,connexió 4´´, amb arqueta i tapa de fosa 719,17 719,17 
A013M000      3,000 H    Ajudant muntador                                                 12,81 38,43 
BMY21000      1,000 U    P.p.elements especials p/hidrants                                1,35 1,35 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  801,82 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VUIT-CENTS UN EUROS amb VUITANTA-DOS CÈNTIMS  
FM212118      U    Boca de reg dn45, model llobregat                                 
 Boca de reg dn 45 mm, equipada amb racord barcelona, i arqueta i tapa de fosa, muntada amb  
 tots els accessoris, d'acord amb directrius de l'empresa concessionària del servei d'aigües del  
A012M000      1,000 H    Oficial 1a muntador                                              14,29 14,29 
BM212110      1,000 U    Boca de reg dn45, racord barcelona                               214,56 214,56 
BMY21000      1,000 U    P.p.elements especials p/hidrants                                1,35 1,35 
A013M000      1,000 H    Ajudant muntador                                                 12,81 12,81 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  243,01 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS-CENTS QUARANTA-TRES EUROS amb UN CÈNTIMS  
F932101F      m3   Sorra garbellada per a prot. canonades                            
 Sorra garbellada per a la protecció de canonades i instal·lacions, amb estesa del material  
A0140000      0,600 H    Manobre                                                          12,00 7,20 
B0321000      1,150 M3   Sorra garbellada                                                 14,10 16,22 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  23,42 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT-I-TRES EUROS amb QUARANTA-DOS CÈNTIMS  
FFB1A011      M    Prova hidraulica de les canonades d'aigua.                        
 Sense descomposició  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  0,45 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de ZERO EUROS amb QUARANTA-CINC CÈNTIMS  
FG3P2E45      M    Banda de senyalitzacio de material plastic, per a                 
 Banda de senyalitzacio de material plastic, per a la localitzacio i proteccio de serveis, col.locada  
A013M000      0,020 H    Ajudant muntador                                                 12,81 0,26 
BG3P2E45      1,000 M    Banda de senyalitzacio de material plastic per a l               0,27 0,27 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  0,53 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de ZERO EUROS amb CINQUANTA-TRES CÈNTIMS  
FN22D324      U    Connexió a xarxa nova de les escomeses existents, inclós, collar  
 Connexió a xarxa nova de les escomeses existents, inclós, collarí, aixeta, enllaços, trampilló,  
 Sense descomposició  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  144,84 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT QUARANTA-QUATRE EUROS amb VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS  
 
FK310Q11      U    Instal.lació complerta per by-pass provisional per subministrar   
 Instal.lació complerta per by-pass provisional per subministrar aigua potable a les escomeses en  
 le temps que duri l'obra, inclós 800 ml de canonada de PE de 1 polzada, aixetes, enllaços, etc,  
 tot inclós  
 Sense descomposició  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  12.000,00 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOTZE MIL EUROS  
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CAPITOL 01.04   Instal·lació elèctrica de baixa tensió                           
D99ZZ003      M3   CATES LOCALITZACIO SERVEIS                                        
 Excavació en petits volums per a la localització de serveis i reblert posterior. Inclou càrrega i  
A012N000      0,192 H    Oficial 1a d'obra pública                                        17,00 3,26 
A0140000      0,767 H    Manobre                                                          12,00 9,20 
U02SA060      0,192 H.   Talladora doble disc                                             2,18 0,42 
U02AA001      0,575 H.   Retro-martell trencador 200                                      37,45 21,53 
U02JA003      0,240 H.   Camió 10 T. basculant                                            21,32 5,12 
U02FW005      0,958 M3   Canon d'abocament                                                0,57 0,55 
A%000003      1,000 %    DESPESES AUXILIARS MA D'OBRA                                     12,50 0,13 
%%00005       4,000 %    INDIRECTES                                                       40,20 1,61 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  41,82 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUARANTA-UN EUROS amb VUITANTA-DOS CÈNTIMS  
F2194JB4      M2   Demolicio de paviment de panots o altres tipus de                 
 Demolicio de paviment de panots o altres tipus de paviments col.locats sobre formigo, de 10 cm  
C1105A00      0,080 H    Retroexcavadora amb martell trencador                            45,00 3,60 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  3,60 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRES EUROS amb SEIXANTA CÈNTIMS  
F2225620      M3   Excavacio de rasa, de 2 m d'amplaria i de 4 m de f                
 Excavacio de rasa, de 2 m d'amplaria i de 4 m de fondaria, com a maxim, en roca, amb mitjans  
A0140000      0,200 H    Manobre                                                          12,00 2,40 
C1315020      0,200 H    Retroexcavadora mitjana                                          36,00 7,20 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  9,60 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de NOU EUROS amb SEIXANTA CÈNTIMS  
FDG32353      M    Encreuament de carrer amb quatre tubs                             
 Encreuament de carrer amb quatre tubs de polietilè corrugat de doble capa de 160 mm per a pas  
B0604220      0,360 M3   Formigo hm-20 c.plast.,20mm                                      39,67 14,28 
A0140000      0,150 H    Manobre                                                          12,00 1,80 
BD121890      4,000 M    Tub de polietile corrugat doble capa ,d=160 mm                   5,90 23,60 
A012N000      0,150 H    Oficial 1a d'obra pública                                        17,00 2,55 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  42,23 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUARANTA-DOS EUROS amb VINT-I-TRES CÈNTIMS  
FG39C240      M    Conductor d'alumini  0,6/1 kv,rv, format per 4 cab                
 Conductor d'alumini  0,6/1 kv,rv, format per 4 cables unipolars  de 3x240 mm2+150 mm2 i  
 Sense descomposició  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  11,13 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de ONZE EUROS amb TRETZE CÈNTIMS  
FG39C241      M    Conductor Al 3x150+1x95                                           
 Conductor d'alumini  0,6/1 kv,rv, format per 4 cables unipolars  de 3x150 mm2+195 mm2 i  
 Sense descomposició  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  7,77 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SET EUROS amb SETANTA-SET CÈNTIMS  
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FG1116B3      U    Caixa de proteccio de 160 a per a subministre a vi                
 Caixa de proteccio de 160 a per a subministre a vivenda, totalment instal.lada a la façana i con-  
 nectada, amb fussibles, petit material i comprovacio de fases, inclos ajudes de paleta i tot el ma-  
 terial per a la seva col.locacio.  
 Sense descomposició  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  99,17 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de NORANTA-NOU EUROS amb DISSET CÈNTIMS  
FG111ESS      u    Treballs per a connexió escomesa                                  
 Treballs connexió escomesa domiciliària incloent-hi ma d'obra, materials i comprovació de fases  
 Sense descomposició  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  425,00 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUATRE-CENTS VINT-I-CINC EUROS  
F2285H00      M3   Estesa i compactacio de sorra en rasa, en tongades                
 Estesa i compactacio de sorra en rasa, en tongades de 25 cm, com a maxim  
C1315020      0,050 H    Retroexcavadora mitjana                                          36,00 1,80 
C133A0K0      0,100 H    Picó vibrant,plac.60cm                                           6,96 0,70 
B0312500      1.500,000 KG   Sorra pedra granit. 0-3.5 mm                                     0,01 15,00 
A0150000      0,100 H    Manobre especialista                                             12,55 1,26 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  18,76 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DIVUIT EUROS amb SETANTA-SIS CÈNTIMS  
FG210H33      M    Recobriment de la linia de baixa tensio amb mao ma                
 Recobriment de la linia de baixa tensio amb mao massis o peces homologades de material plàs-  
A0140000      0,020 H    Manobre                                                          12,00 0,24 
B0F15H52      8,000 U    Mao massis,el.mec.,24x11,5x5cm,c.vistes                          0,15 1,20 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  1,44 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de UN EUROS amb QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS  
F228510F      M3   Rebliment i piconatge de rasa, amb material tolera                
 Rebliment i piconatge de rasa, amb material tolerable, en tongades de 25 cm, com a maxim, amb  
A0150000      0,250 H    Manobre especialista                                             12,55 3,14 
C133A0K0      0,250 H    Picó vibrant,plac.60cm                                           6,96 1,74 
C1315020      0,100 H    Retroexcavadora mitjana                                          36,00 3,60 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  8,48 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VUIT EUROS amb QUARANTA-VUIT CÈNTIMS  
F2424235      M3   Carrega mecanica i transport de terres a l'abocado                
 Carrega mecanica i transport de terres a l'abocador, amb camio de 7 t, amb un recorregut de mes  
C1311120      0,034 H    Pala carregadora sobre pneumàtics,mitjana                        40,00 1,36 
C1501700      0,090 H    Cam.transp. 7 t                                                  25,12 2,26 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  3,62 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRES EUROS amb SEIXANTA-DOS CÈNTIMS  
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F9363H11      M3   Base de formigo hm-20 de consistencia plastica i g                
 Base de formigo hm-20 de consistencia plastica i grandaria maxima del granulat 20 mm abocat  
 des de camio amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat  
C2005000      0,100 H    Regle vibratori                                                  3,77 0,38 
B0604220      1,000 M3   Formigo hm-20 c.plast.,20mm                                      39,67 39,67 
A012N000      0,400 H    Oficial 1a d'obra pública                                        17,00 6,80 
A0140000      0,400 H    Manobre                                                          12,00 4,80 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  51,65 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINQUANTA-UN EUROS amb SEIXANTA-CINC CÈNTIMS  
FG1116A1      U    Connexio de la nova instal.lacio de baixa tensio a                
 Connexio de la nova instal.lacio de baixa tensio a la xarxa existent, amb materials i ma d'obra  
 Sense descomposició  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  87,12 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VUITANTA-SET EUROS amb DOTZE CÈNTIMS  
FG11V113      U    Desconnexio, desmuntatge, carrega i transport al m                
 Desconnexio, desmuntatge, carrega i transport a abocador de les instal.lacions existents de baixa  
 Sense descomposició  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  4.212,80 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUATRE MIL DOS-CENTS DOTZE EUROS amb VUITANTA CÈNTIMS  
FG163832      U    Construcció de nínxol encastat en la paret, o la superfície en c  
 Construcció de nínxol encastat en la paret, o la superfície en cas d'impossibilitat, per a cgp+cs,  
 cdu o cgp, equipat amb marc, porta i pany d'acer galvanitzat, amb capa d'emprimació fosfatant +  
A013H000      8,571 H    Ajudant electricista                                             12,79 109,62 
BG163832      1,000 U    Caixa deriv.planxa acer,170x230mm,prot.antihum.,p/munt.superf.   32,00 32,00 
BGW16000      1,000 U    P.p.accessoris caixa deriv.rectang.                              0,23 0,23 
A012H000      23,810 H    Oficial 1a electricista                                          14,29 340,24 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  482,09 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUATRE-CENTS VUITANTA-DOS EUROS amb NOU CÈNTIMS  
FGC14712      U    Caixa de seccionament, segons vademecum endesa                    
 Sense descomposició  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  172,81 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT SETANTA-DOS EUROS amb VUITANTA-UN CÈNTIMS  
FGC14713      U    Caixa de distribució en urbanitzacions LSBT                       
 Ut. Subministre i instal·lació de caixa de distribució en urbanitzacions LSBT.  
 Sense descomposició  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  171,95 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT SETANTA-UN EUROS amb NORANTA-CINC CÈNTIMS  
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FGC147R1      u    Armari de distribució urbana                                      
 Armari de distribució urbana, amb base d'obra de fàbrica  
A0122000      0,500 H    Oficial 1a paleta                                                17,00 8,50 
B0F15H52      30,000 U    Mao massis,el.mec.,24x11,5x5cm,c.vistes                          0,15 4,50 
B0718000      0,100 KG   Morter sec ciment 1:4+plastific.                                 0,07 0,01 
BGC147R1      1,000 u    Armari de distribució urbana                                     325,00 325,00 
A0140000      0,500 H    Manobre                                                          12,00 6,00 
A012H000      2,000 H    Oficial 1a electricista                                          14,29 28,58 
A013H000      2,000 H    Ajudant electricista                                             12,79 25,58 
BGW11000      1,000 U    P.p.accessoris caixa gral.protecció                              8,38 8,38 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  406,55 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUATRE-CENTS SIS EUROS amb CINQUANTA-CINC CÈNTIMS  
FGC00001      u    Plànols xarxa elèctrica                                           
 Ut. Marcar, amidar i confeccionar plànols de la xarxa de distribució d'energia elèctrica.  
 Sense descomposició  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  66.608,00 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SEIXANTA-SIS MIL SIS-CENTS VUIT EUROS  
FGC00002      u    Treballs de connexió de la nova xarxa a CT existent               
 Ut. Treballs de connexió de la nova xarxa a CT existent, èr part de l'empresa homologada ac-  
UGC00002      1,000 u    Treballs de connexió a CT existent                               12.500,00 12.500,00 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  12.500,00 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOTZE MIL CINC-CENTS EUROS  
FGC00003      u    Redacció de projecte, permisos, legalització, tràmits, etc neces  
 Redacció de projecte, permisos, legalització, tràmits, etc necessaris per a la posta en marxa de  
 Sense descomposició  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  5.000,00 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINC MIL EUROS  
FGC00004      u     Treballs de subministre i col·locació d'un armari d'ampliació d  
 Ut. Treballs de subministre i col·locació d'un armari d'ampliació de BT per desdoblar les sortides  
UGC00004      1,000 u    Armari per desdoblar sortides                                    1.500,00 1.500,00 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.500,00 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de MIL CINC-CENTS EUROS  
FGC00005      u    Adeqüació exterior de CT                                          
 Ut. Adeqüació exterior de CT integrant-la en l’entorn, consistent amb el repicat del rebossat exte-  
 rior, aplicació de monocapa en totes les superficies, color a determinar per la DF, i treballs de re-  
UGC00005      1,000 u    Adequació de caseta                                              1.000,00 1.000,00 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.000,00 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de MIL EUROS  
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CAPITOL 01.05   Enllumenat públic                                                
F932101F      m3   Sorra garbellada per a prot. canonades                            
 Sorra garbellada per a la protecció de canonades i instal·lacions, amb estesa del material  
A0140000      0,600 H    Manobre                                                          12,00 7,20 
B0321000      1,150 M3   Sorra garbellada                                                 14,10 16,22 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  23,42 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT-I-TRES EUROS amb QUARANTA-DOS CÈNTIMS  
FG221J2K      M    Tub flex.corru.polietilè,dn=90mm,resist.xoc 7,canal.sot.          
 Tub flexible corrugat de polietilè de doble capa, de 90 mm de diàmetre nominal i  amb grau de re-  
A012H000      0,025 H    Oficial 1a electricista                                          14,29 0,36 
BG221J21      1,000 M    Tub flex.corrigat polietilè, d=90mm, resist.xoc 7                1,00 1,00 
A013H000      0,020 H    Ajudant electricista                                             12,79 0,26 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  1,62 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de UN EUROS amb SEIXANTA-DOS CÈNTIMS  
FG221B2K      M    Banda de senyalització de material plàstic                        
 Banda de senyalització de material plàstic, col·locada en rasa  
BG221B21      1,000 M    Banda senyalització xarxa enllumenat                             0,10 0,10 
A013H000      0,015 H    Ajudant electricista                                             12,79 0,19 
A012H000      0,005 H    Oficial 1a electricista                                          14,29 0,07 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  0,36 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de ZERO EUROS amb TRENTA-SIS CÈNTIMS  
FG312506      M    Cond.coure rv 0,6/1,4x6mm2,col.tub                                
 Conductor de coure de designació une rv 0,6/1 kv, tetrapolar, de secció 4x6 mm2 i col.locat en  
BG312500      1,000 M    Conductor coure une rv 0,6/1 kv,4x6mm2                           2,12 2,12 
A013H000      0,100 H    Ajudant electricista                                             12,79 1,28 
A012H000      0,100 H    Oficial 1a electricista                                          14,29 1,43 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  4,83 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUATRE EUROS amb VUITANTA-TRES CÈNTIMS  
FG312306      M    Cond.coure rv 0,6/1,2x2,5mm2,col.tub                              
 Conductor de coure de designació une rv 0,6/1 kv, bipolar de secció 2x2,5 mm2 i col.locat en  
A012H000      0,050 H    Oficial 1a electricista                                          14,29 0,71 
A013H000      0,050 H    Ajudant electricista                                             12,79 0,64 
BG312300      1,000 M    Conductor coure une rv 0,6/1 kv,2x2,5mm2                         0,53 0,53 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  1,88 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de UN EUROS amb VUITANTA-VUIT CÈNTIMS  
FG380902      M    Cond.coure nu,1x35mm2,munt.superf.                                
 Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat superficialment  
A012H000      0,100 H    Oficial 1a electricista                                          14,29 1,43 
A013H000      0,150 H    Ajudant electricista                                             12,79 1,92 
BG380900      1,000 M    Conductor coure nu,1x35mm2                                       1,03 1,03 
BGW38000      1,000 U    P.p.accessoris p/conduc.cu.nus                                   0,27 0,27 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  4,65 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUATRE EUROS amb SEIXANTA-CINC CÈNTIMS  
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709000030     Ut.  Presa de terra (PICA)                                             
 Presa de terra amb pica de coure de D=18,0 mm i 2 m de longitud, cable de coure nu de 1x35  
 mm², connexionat mitjançant soldadura aluminotèrmica.   
BMO000305     0,500 h.   Oficial 1ª, Electricista                                         17,47 8,74 
BMO000505     0,500 h.   Ajudant electricista                                             15,07 7,54 
BMT29000030   1,000 Ut.  Pica de tierra 2000/14,3 i/bri                                   7,65 7,65 
BMT30000135   15,000 ml.  Cable de coure nu de 35 mm²                                      1,03 15,45 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  39,38 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRENTA-NOU EUROS amb TRENTA-VUIT CÈNTIMS  
FHN00000      U    Columna corba + lluminparia BADILA de F. Ros o equivalent         
 Ut. Subministre i instal.lació de lluminària model tipus BADILA LRA/B-7500 amb reflector doble  
 2x70W de Fundició Ros o equivalent, amb bàcul d'acer galvanitzat per immersió en Zinc líquid,  
 de 6 metres d'alçada total, amb sortint efectiu d'1 metre, corbatura R25, conicitat 12,5% i gruix de  
 paret 4mm. Pintada color negre Oxirón. Inclusivament fonament, cablejat interior i connexionat a  
BE267032      1,000 U    Lluminària + columna + difusor + làmpades 2x70W                  1.191,57 1.191,57 
A012H000      3,000 H    Oficial 1a electricista                                          14,29 42,87 
A013H000      3,000 H    Ajudant electricista                                             12,79 38,37 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.272,81 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de MIL DOS-CENTS SETANTA-DOS EUROS amb VUITANTA-UN CÈNTIMS  
FDK256F3      U    Pericó 38x38x55cm,g= 15cm,hm-20/p/20/i solera maó,s/llit sorra    
 Pericó de 40x40x55 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó hm-20/p/20/i i solera de maó  
B0312500      0,013 KG   Sorra pedra granit. 0-3.5 mm                                     0,01 0,00 
B0F1D2A1      6,000 U    Maó calat,29x14x10cm,p/revestir                                  0,18 1,08 
B0641080      0,260 M3   Formigó hm-20/p/20/i,>=200kg/m3 ciment                           47,72 12,41 
B0DF7G0A      1,000 U    Motlle metàl.lic p/encof.pericó  38x38x80cm,150 usos             1,20 1,20 
A012N000      1,200 H    Oficial 1a d'obra pública                                        17,00 20,40 
A0140000      1,200 H    Manobre                                                          12,00 14,40 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  49,49 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUARANTA-NOU EUROS amb QUARANTA-NOU CÈNTIMS  
FDKZ3159      U    Bastiment+tapa p/pericó serv.,fosa ductil 420x420x40mm,col.mort.  
 Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa ductil de 420x420x40 mm i de de 12,5 t de so-  
 brecàrrega d'us, de pes, col·locat amb morter mixt 1:0.5:4, elaborat a l'obra amb formigonera de  
BDKZ3150      1,000 U    Bastiment+tapa p/pericó serv.,fosa dúctil420x420x40mm,25kg       12,13 12,13 
A012N000      0,350 H    Oficial 1a d'obra pública                                        17,00 5,95 
A0140000      0,350 H    Manobre                                                          12,00 4,20 
D070A8B1      0,020 M3   Morter  mixt,ciment pòrtl.escòr. cem ii/b-s,calç,sorra pedra gra 81,21 1,62 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  23,90 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT-I-TRES EUROS amb NORANTA CÈNTIMS  
FHT11122      U    Despeses i taxes per l'obtenció de dictamen elèctric per enllume  
 Despeses i taxes per l'obtenció de dictamen elèctric per enllumenat públic  
A0000002      1,000 U    Taxes i despeses dictamen elèctric                               750,00 750,00 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  750,00 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SET-CENTS CINQUANTA EUROS  
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FJM35BE4      U    Contractació elèctrica                                            
 Contractació a la companyia elèctrica dels quadres d'enllumenat públic  
A0000001      1,000 U    Contractació a Cia.                                              850,00 850,00 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  850,00 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VUIT-CENTS CINQUANTA EUROS  
FG541632      U    Quadre de comandament, protecció i mesura, tipus t2, situat a l'  
 Quadre de comandament, protecció i mesura, model CITI-15+SEC400 TGN de 1350x1880x320  
 mm de la marca Arelsa o equivalent, protegit dins d´un armari de planxa d’acer inoxidable qualitat  
 mínima Norma AISI-304  de 2 mm. de gruix. Pintura normalitzada GRIS RAL 7032 RGHS-12340,  
 amb sòcol, portes i pany per connectar a terra, amb rellotge astronómic electronic astro o similar,  
 i tots els elements indicats al diagrama multifilar, equipat amb pany de companyia. (en el preu  
A013H000      30,000 H    Ajudant electricista                                             12,79 383,70 
BG541632      1,000 U    Quadre de comandament, protecció i mesura                        7.123,59 7.123,59 
A012H000      30,000 H    Oficial 1a electricista                                          14,29 428,70 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  7.935,99 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SET MIL NOU-CENTS TRENTA-CINC EUROS amb NORANTA-NOU CÈNTIMS  
FG163832      U    Construcció de nínxol encastat en la paret, o la superfície en c  
 Construcció de nínxol encastat en la paret, o la superfície en cas d'impossibilitat, per a cgp+cs,  
 cdu o cgp, equipat amb marc, porta i pany d'acer galvanitzat, amb capa d'emprimació fosfatant +  
A013H000      8,571 H    Ajudant electricista                                             12,79 109,62 
BG163832      1,000 U    Caixa deriv.planxa acer,170x230mm,prot.antihum.,p/munt.superf.   32,00 32,00 
BGW16000      1,000 U    P.p.accessoris caixa deriv.rectang.                              0,23 0,23 
A012H000      23,810 H    Oficial 1a electricista                                          14,29 340,24 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  482,09 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUATRE-CENTS VUITANTA-DOS EUROS amb NOU CÈNTIMS  
FG1116B2      U    Caixa general de proteccio de 400 a, tipus cahors                 
 Caixa general de proteccio de 400 A, tipus cahors o similar, amb una entrada i sortida principal, 3  
 sortides secundaries trifasiques i 9 sortides secundaries monofasiques. totalment instal.lada i con-  
 nectada a la xarxa general i a les linies a subministrar, amb fussibles, petit material i comprova-  
 Sense descomposició  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  274,06 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS-CENTS SETANTA-QUATRE EUROS amb SIS CÈNTIMS  
FGC14712      U    Caixa de seccionament, segons vademecum endesa                    
 Sense descomposició  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  172,81 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT SETANTA-DOS EUROS amb VUITANTA-UN CÈNTIMS  
FK310R11      U    Retirada de tots els fanals existents i transport a magatzem mun  
 Retirada dels fanals existents i transport a magatzem municipal, incloent-hi mà d'obra i maquinà-  
A012H000      16,000 H    Oficial 1a electricista                                          14,29 228,64 
A013H000      16,000 H    Ajudant electricista                                             12,79 204,64 
C1501700      16,000 H    Cam.transp. 7 t                                                  25,12 401,92 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  835,20 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VUIT-CENTS TRENTA-CINC EUROS amb VINT CÈNTIMS  
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CAPITOL 01.06   Xarxa de telecomunicacions                                       
F222H620      M3   Excavacio de pou aillat de 2 m de fondaria, com a                 
 Excavacio de pou aillat de 2 m de fondaria, com a maxim, en roca, amb mitjans mecanics  
C1315020      0,221 H    Retroexcavadora mitjana                                          36,00 7,96 
A0140000      0,221 H    Manobre                                                          12,00 2,65 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  10,61 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DEU EUROS amb SEIXANTA-UN CÈNTIMS  
FLTEL263      M    Prisma de telefonica, de 30x25 cm. de formigo h-20                
 Prisma de telefonica, de 30x25 cm. de formigo hm-20, per a 2 conductes de pvc de 63 mm. de  
BG210C20      2,100 M    Tub rigid pvc dn63mm,g=1,5mm,res.xoc=7                           0,72 1,51 
A0140000      0,080 H    Manobre                                                          12,00 0,96 
A012N000      0,080 H    Oficial 1a d'obra pública                                        17,00 1,36 
B0641080      0,070 M3   Formigó hm-20/p/20/i,>=200kg/m3 ciment                           47,72 3,34 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  7,17 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SET EUROS amb DISSET CÈNTIMS  
FLTE4110      M    Prisma de telefonica de formigo hm-20 4d110                       
 Prisma de telefonica de formigo hm-20, per a 4 conductes de pvc de 110 mm. de diametre. Inclou  
A0140000      0,140 H    Manobre                                                          12,00 1,68 
A012N000      0,140 H    Oficial 1a d'obra pública                                        17,00 2,38 
B0641080      0,120 M3   Formigó hm-20/p/20/i,>=200kg/m3 ciment                           47,72 5,73 
BG210F20      4,200 M    Tub rigid pvc dn110mm,g=1,7mm,res.xoc=7                          1,44 6,05 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  15,84 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUINZE EUROS amb VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS  
FLTE41R1      M    Prisma de telefonica de 6 conductes dn 63                         
 Prisma de telefonica de 6 conductes dn 63, de secció 30x40 cm. Inclou subministre de materials.  
A0140000      0,140 H    Manobre                                                          12,00 1,68 
BG210F20      4,200 M    Tub rigid pvc dn110mm,g=1,7mm,res.xoc=7                          1,44 6,05 
B0641080      0,132 M3   Formigó hm-20/p/20/i,>=200kg/m3 ciment                           47,72 6,30 
A012N000      0,140 H    Oficial 1a d'obra pública                                        17,00 2,38 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  16,41 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SETZE EUROS amb QUARANTA-UN CÈNTIMS  
FLTELTRM      U    Arqueta tipus 'm' de telefonica de formigo h-150 d                
 Arqueta tipus 'm' de telefonica de formigo h-150 de 0,30x0,30x0,75 mts, amb parets i solera de  
 15 cm de gruix, amb marc i tapa de fosa ductil. amb compliment de tota la normativa establerta  
A012N000      1,000 H    Oficial 1a d'obra pública                                        17,00 17,00 
D0701641      0,020 M3   Morter ,ciment pòrtl.escòr. cem ii/b-s,sorra pedra granit.,250kg 55,14 1,10 
B0604220      0,300 M3   Formigo hm-20 c.plast.,20mm                                      39,67 11,90 
BDKZ3150      1,000 U    Bastiment+tapa p/pericó serv.,fosa dúctil420x420x40mm,25kg       12,13 12,13 
B0DF7G0A      1,000 U    Motlle metàl.lic p/encof.pericó  38x38x80cm,150 usos             1,20 1,20 
A0140000      1,000 H    Manobre                                                          12,00 12,00 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  55,33 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINQUANTA-CINC EUROS amb TRENTA-TRES CÈNTIMS  
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FLTELTH2      U    Troneta de telefonica tipus 'h', de formigo h-150,                
 Troneta de telefonica tipus 'h', de formigo h-150, amb pedestal i armari, tapa i marc d'acer galva-  
B0D71120      4,400 M2   Tauler de fusta de pi, per a 5 usos, de 22 mm de g               1,17 5,15 
B0D625A0      4,000 U    Puntal metal.lic i telescopic per a 3 m d'alçaria                0,06 0,24 
A0140000      3,000 H    Manobre                                                          12,00 36,00 
BDKZTAPH      1,000 U    Tapa i marc d'acer galvanitzat per a troneta de te               184,87 184,87 
A0123000      2,000 H    Oficial 1a encofrador                                            14,69 29,38 
A012N000      3,000 H    Oficial 1a d'obra pública                                        17,00 51,00 
BDKZPEDH      1,000 U    Pedestal-armari d'acer galvanitzat pintat, per a t               56,80 56,80 
B0D21030      6,000 M    Taulo de fusta de pi per a 10 usos                               0,35 2,10 
B0B2A000      67,000 KG   Acer aeh 500 s de limit elastic 5100 kp/cm2 en bar               0,73 48,91 
B0A31000      0,600 KG   Claus d'acer                                                     0,88 0,53 
B0A14300      0,800 KG   Filferro recuit de 3,0 mm de d                                   0,67 0,54 
B0604220      0,750 M3   Formigo hm-20 c.plast.,20mm                                      39,67 29,75 
A0133000      2,000 H    Ajudant d'encofrador                                             13,04 26,08 
B0D31000      0,004 M3   Llata de fusta de pi                                             200,71 0,80 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  472,15 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUATRE-CENTS SETANTA-DOS EUROS amb QUINZE CÈNTIMS  
FLTELESC      U    Escomesa individual de telefonica des des del carr                
 Escomesa individual de telefonica des des del carrer fins a la façana de les cases amb tub de  
 pvc 40 mm. diametre, incloent demolicions, excavacions col.locacio de conductes, reposicio de  
 Sense descomposició  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  46,88 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUARANTA-SIS EUROS amb VUITANTA-VUIT CÈNTIMS  
F2424235      M3   Carrega mecanica i transport de terres a l'abocado                
 Carrega mecanica i transport de terres a l'abocador, amb camio de 7 t, amb un recorregut de mes  
C1311120      0,034 H    Pala carregadora sobre pneumàtics,mitjana                        40,00 1,36 
C1501700      0,090 H    Cam.transp. 7 t                                                  25,12 2,26 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  3,62 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRES EUROS amb SEIXANTA-DOS CÈNTIMS  
FLTELCON      U    Connexio de la nova instal.lacio de telefonica a l                
 Connexio de la nova instal.lacio de telefonica a la xarxa existent, amb materials i ma d'obra in-  
 Sense descomposició  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  33,06 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRENTA-TRES EUROS amb SIS CÈNTIMS  
FLTELDES      U    Desconnexio, desmuntatge, carrega i transport al m                
 Desconnexio, desmuntatge, carrega i transport al magatzem municipal de les instal.lacions exis-  
 tents de telefonica (postes, linies telefoniques, palomilles ancorades a les façanes, etc.), aixi com  
 Sense descomposició  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  300,51 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRES-CENTS EUROS amb CINQUANTA-UN CÈNTIMS  
 
FLTELPED      U    Base per a pedestal                                               
 Ut. Construcció de base per a pedestal segons normes de companyia.  
 Sense descomposició  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  300,00 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRES-CENTS EUROS  
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CAPITOL 01.07   Gas natural                                                      
F2285H00      M3   Estesa i compactacio de sorra en rasa, en tongades                
 Estesa i compactacio de sorra en rasa, en tongades de 25 cm, com a maxim  
C1315020      0,050 H    Retroexcavadora mitjana                                          36,00 1,80 
C133A0K0      0,100 H    Picó vibrant,plac.60cm                                           6,96 0,70 
B0312500      1.500,000 KG   Sorra pedra granit. 0-3.5 mm                                     0,01 15,00 
A0150000      0,100 H    Manobre especialista                                             12,55 1,26 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  18,76 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DIVUIT EUROS amb SETANTA-SIS CÈNTIMS  
FG3P2E45      M    Banda de senyalitzacio de material plastic, per a                 
 Banda de senyalitzacio de material plastic, per a la localitzacio i proteccio de serveis, col.locada  
A013M000      0,020 H    Ajudant muntador                                                 12,81 0,26 
BG3P2E45      1,000 M    Banda de senyalitzacio de material plastic per a l               0,27 0,27 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  0,53 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de ZERO EUROS amb CINQUANTA-TRES CÈNTIMS  
 
CAPITOL 01.08   Paviments                                                        
F2523B01      U    Partida d'obertura de totes les cales necessaries                 
 Partida d'obertura de totes les cales necessaries per a la localitzacio de canonades i serveis  
 Sense descomposició  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  600,00 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SIS-CENTS EUROS  
F2194XB1      M    Tall de paviment d'aglomerat asfaltic, amb maquina                
 Tall de paviment d'aglomerat asfaltic, amb maquina de disc.  
A0150000      0,100 H    Manobre especialista                                             12,55 1,26 
C170H000      0,100 H    Maquina tallajunts                                               8,41 0,84 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  2,10 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS EUROS amb DEU CÈNTIMS  
F931201J      M3   Base tot-u art.,estesa+picon.98%pm                                
 Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98 % del pm  
B0111000      0,050 M3   Aigua                                                            0,80 0,04 
C1502E00      0,025 H    Cam.cisterna 8m3                                                 33,14 0,83 
A0140000      0,050 H    Manobre                                                          12,00 0,60 
C1331100      0,035 H    Motoanivelladora de mida petita                                  45,00 1,58 
B0372000      1,150 M3   Tot-u art.                                                       16,79 19,31 
C13350C0      0,040 H    Corró vibratori autopropulsat,12-14t                             52,83 2,11 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  24,47 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT-I-QUATRE EUROS amb QUARANTA-SET CÈNTIMS  
F9365G11      M3   Base formigó hm-20/p/20/i, camió+vibr.man., reglejat              
 Base de formigó hm-20/p/20/i, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm,  
A0140000      0,450 H    Manobre                                                          12,00 5,40 
A012N000      0,150 H    Oficial 1a d'obra pública                                        17,00 2,55 
C2005000      0,150 H    Regle vibratori                                                  3,77 0,57 
B0641080      1,050 M3   Formigó hm-20/p/20/i,>=200kg/m3 ciment                           47,72 50,11 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  58,63 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINQUANTA-VUIT EUROS amb SEIXANTA-TRES CÈNTIMS  
E4BCDCCC      M2   Malla el.b/corr. e.o manip.taller me 30 x 15 d: 8 - 8 b500t 6 x   
 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer, elaborada a l'obra i manipulada a taller me 30  
 x 15 d: 8 - 8 b 500 t 6 x 2,2 une 36 092:1996 per a l'armadura de lloses. Inclou p.p. de solapa-  
A0124000      0,027 H    Oficial 1a ferrallista                                           13,84 0,37 
B0A14200      0,020 KG   Filferro recuit,d=1,3mm                                          0,72 0,01 
D0B341J8      1,500 M2   Malla el.b/corr. e.o manip.taller me 30 x 15cm d: 8 - 8mm b500t  2,64 3,96 
A0134000      0,027 H    Ajudant ferrallista                                              12,81 0,35 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  4,69 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUATRE EUROS amb SEIXANTA-NOU CÈNTIMS  
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 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  
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OP-P08        Ml   Vorada granet flamejat 20x24                                      
 Vorada de granet serrat flamejat, recte i en peces corbades per radis inferiors a 12 metres, de  
A02UMG20      0,100 M³   Formigó en massa H-150 Kg/cm².                                   43,00 4,30 
FM-03         0,001 M³   Morter dossificat 1:4                                            77,83 0,08 
A03UP14       1,000 Ml   Vorada granet flamejat 20x24 rec                                 36,00 36,00 
A0UMO2        0,200 H    Oficial de 1ª.                                                   11,14 2,23 
A0UMO4        0,200 H    Peó.                                                             9,05 1,81 
A%            3,000 %    Mitjans auxiliars.                                               44,30 1,33 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  45,75 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUARANTA-CINC EUROS amb SETANTA-CINC CÈNTIMS  
F97422E9      M    Rigola a=20cm,peces mort.ciment blanc 20x20x8cm,col.mort.1:8      
 Rigola de 20 cm d'amplària amb peces de morter de ciment de color blanc, de 20x20x8 cm,  
A012N000      0,220 H    Oficial 1a d'obra pública                                        17,00 3,74 
D0701461      0,006 M3   Morter ,ciment pòrtl.escòr. cem ii/b-s,sorra pedra granit.,200kg 52,87 0,32 
B97422E1      5,000 U    Peça mort.ciment blanc 20x20x8cm,p/rigos.                        0,72 3,60 
B051E101      0,001 T    Ciment pòrtl.bl.comp. bl ii/22,5,sacs                            125,95 0,13 
A0140000      0,070 H    Manobre                                                          12,00 0,84 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  8,63 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VUIT EUROS amb SEIXANTA-TRES CÈNTIMS  
F9H12114      T    Pavim.bitum.calent d-12,g.granític,betum asf.,98%marshall         
 Paviment de mescla bituminosa en calent de composició densa d-12 amb granulat granític i be-  
C1709B00      0,010 H    Estenedora p/paviment mescla bitum.                              43,45 0,43 
C13350C0      0,012 H    Corró vibratori autopropulsat,12-14t                             52,83 0,63 
B9H12110      1,000 T    Mescla bitum.calent d-12,granulat granític,betum asf.            50,00 50,00 
A0140000      0,086 H    Manobre                                                          12,00 1,03 
A012N000      0,019 H    Oficial 1a d'obra pública                                        17,00 0,32 
C170D0A0      0,012 H    Corró vibratori autopropulsat pneumàtic                          46,88 0,56 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  52,97 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINQUANTA-DOS EUROS amb NORANTA-SET CÈNTIMS  
OP-P23        M²   Vorera terratzo pulit 30x30 cms.                                  
 Paviment de vorera a base de lloses de terratzo pulit de 30x30 cms., model Tarragona, col.locat  
A03UP01       1,000 M²   Panot terratzo pulit, 30x30 cm.                                  12,00 12,00 
FM-01         0,015 M³   Morter dossificat 1:6                                            68,05 1,02 
A02UMG05      3,000 Kg   Ciment Portland, a peu d'obra.                                   0,10 0,30 
A02UMG01      0,010 M³   Aigua.                                                           0,80 0,01 
A0UMO2        0,400 H    Oficial de 1ª.                                                   11,14 4,46 
A0UMO4        0,400 H    Peó.                                                             9,05 3,62 
A%            3,000 %    Mitjans auxiliars.                                               20,40 0,61 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  22,02 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT-I-DOS EUROS amb DOS CÈNTIMS  

 JUSTIFICACIO DE PREUS  
CIUTAT JARDÍ. TARRAGONA                                           
                                  

CODI QUANTITAT UD DESCRIPCIÓ PREU SUBTOTAL IMPORT 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  
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F9X19256      U    Partida de col.locacio de tots els bastiments de registres        
 Partida de col.locacio de tots els bastiments de pous de registre i pericons de serveis, aixi com  
 d'altres instal.lacions existents (clavgueram, telf., aigua, enl., b.t., etc.) a la nova rasant de les  
 calçades i voreres.  
 Sense descomposició  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  900,00 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de NOU-CENTS EUROS  
F9B2S000      M2   Reposicio de qualsevol tipus de paviment o paret                  
 Reposicio de qualsevol tipus de paviment o paret, aplacat,  de formigo, panot, rajola, llosa de gra-  
 nit, etc. en les escomeses realitzades dins de propietat privada corresponents a serveis d'aigua,  
 baixa tensió, telefonia o desaigues, inclos tots els materials i mà d'obra i acabat segons les direc-  
 Sense descomposició  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  120,00 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT VINT EUROS  
F9B2S099      m2   Arrebossat i pintat amb el color que correspongui                 
 M2. Arrebossat i pintat amb el color que correspongui les entregues de les façanes al nou pavi-  
 Sense descomposició  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  15,00 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUINZE EUROS  
G9H18114      t    Pavim.bitum.calent S-12,g.granític,betum asf.,98%marshall         
 Paviment de mescla bituminosa en calent de composició semidensa S-12 amb granulat granític i  
A012N000      0,016 H    Oficial 1a d'obra pública                                        17,00 0,27 
A0140000      0,072 H    Manobre                                                          12,00 0,86 
C13350C0      0,010 H    Corró vibratori autopropulsat,12-14t                             52,83 0,53 
C1709B00      0,008 H    Estenedora p/paviment mescla bitum.                              43,45 0,35 
C170D0A0      0,010 H    Corró vibratori autopropulsat pneumàtic                          46,88 0,47 
B9H18110      1,000 t    Mescla bitum.calent S-20,granulat granític,betum asf.            44,00 44,00 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  46,48 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUARANTA-SIS EUROS amb QUARANTA-VUIT CÈNTIMS  
G9J11J00      t    Reg d'adher.amb emulsió bituminosa catiònica ECR-1                
 T. Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica ECR-1  
B0552420      1.050,000 kg   Emulsió bituminosa catiònica ECR-1                               0,20 210,00 
A012N000      0,200 H    Oficial 1a d'obra pública                                        17,00 3,40 
A0140000      2,000 H    Manobre                                                          12,00 24,00 
C170E000      0,300 h    Escombradora autopropulsada                                      32,06 9,62 
C1702D00      0,700 h    Camió cisterna p/reg asf.                                        22,43 15,70 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  262,72 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS-CENTS SEIXANTA-DOS EUROS amb SETANTA-DOS CÈNTIMS  
G9J12N00      t    Reg d'imprim.amb emulsió bituminosa catiònica ECI                 
 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica ECI  
B0552B00      1.050,000 kg   Emulsió bituminosa catiònica ECI                                 0,29 304,50 
A012N000      0,200 H    Oficial 1a d'obra pública                                        17,00 3,40 
A0140000      2,000 H    Manobre                                                          12,00 24,00 
C1702D00      0,700 h    Camió cisterna p/reg asf.                                        22,43 15,70 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  347,60 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRES-CENTS QUARANTA-SET EUROS amb SEIXANTA CÈNTIMS  
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OP-101        Ml   Gual de formigó vehicles 60 cm                                    
 Gual de formigó, format per peces de 62/60x40x8 cms., inclòs peces de cap de 62/40x40x30  
 cm, treballades en punt rodó de 40 cm de radi, sobre solera de formigó H-150 de 60 cm d'ampla-  
 da i 15 cm d'alçada promig. Inclòs encofrat i formació de pendents.  
U37ZZ002      1,000 Ml   Gual de granet 40x60x8 p.p. cap                                  90,00 90,00 
A0140000      0,300 H    Manobre                                                          12,00 3,60 
A0UMO2        0,300 H    Oficial de 1ª.                                                   11,14 3,34 
FM-03         0,003 M³   Morter dossificat 1:4                                            77,83 0,23 
A02UMG20      0,090 M³   Formigó en massa H-150 Kg/cm².                                   43,00 3,87 
A%            3,000 %    Mitjans auxiliars.                                               10,80 0,32 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  101,36 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT UN EUROS amb TRENTA-SIS CÈNTIMS  
OP-Z01        ML   Rigola 20x20x100 model ICA o similar                              
 Subministre i col3locació de rigola 20x20x100 de ICA o similar en encintat de paviiment de vore-  
 Sense descomposició  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  20,00 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT EUROS  
PA0001        Ut   Partida alçada muret de contenció en línia escales                
 PA. Partida alçada a justificar per a l'execució d'estructura de contenció i encintat en línia límit no-  
 Sense descomposició  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  6.000,00 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SIS MIL EUROS  
 
CAPITOL 01.09   Mobiliari urbà                                                   
MU-03         Ut   Paperera fundició alumini Belluga de Benito                       
 Ut. Subministre i col.locació de paperera de funició d'alumini, model Belluga de Benito o equiva-  
 Sense descomposició  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  575,00 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINC-CENTS SETANTA-CINC EUROS  
 
CAPITOL 01.10   Senyalització viària                                             
FBB11241      U    Placa làm.reflect.nivell 1 intens.,circ.,d=50cm,fix.mecànicament  
 Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, circular o quadrada, per a senyals de trànsit,  
BBM12502      1,000 U    Placa circular,d=50cm làm.reflect.nivell 1 intens.               27,95 27,95 
A0140000      0,800 H    Manobre                                                          12,00 9,60 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  37,55 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRENTA-SET EUROS amb CINQUANTA-CINC CÈNTIMS  
FBBZ2320      M    Suport quadrat,tub acer galv.50x50x2mm,formigonat                 
 Suport quadrat de tub d'acer galvanitzat de 50x50x2 mm, col.locat a terra formigonat  
A0122000      0,050 H    Oficial 1a paleta                                                17,00 0,85 
A0140000      0,100 H    Manobre                                                          12,00 1,20 
BBMZ1A20      1,000 M    Suport,tub acer galv.50x50x2mm,p/senyal.vert.                    9,98 9,98 
D060M022      0,030 M3   Formigó 150kg/m3,1:4:8,ciment pòrtl.escòr. cem ii/b-s/32,5+pedra 47,33 1,42 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  13,45 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRETZE EUROS amb QUARANTA-CINC CÈNTIMS  
FE070600      M2   MARCA VIAL TRANSVERSAL                                            
 Marca vial transversal amb pintura alcidica i microesferes de vidre, inclús premarcatge.  
A012N000      0,080 H    Oficial 1a d'obra pública                                        17,00 1,36 
A0150000      0,080 H    Manobre especialista                                             12,55 1,00 
BP142200      0,250 Kg   PINTURA                                                          6,79 1,70 
BP142100      0,125 Kg   MICROESFERES DE VIDRE                                            3,83 0,48 
C170E000      0,010 h    Escombradora autopropulsada                                      32,06 0,32 
BM022400      0,030 H    MAQUINA PINTURA BANDES AUTOPRP.                                  30,86 0,93 
A%000001      1,000 %    DESPESES AUXILIARS MA D'OBRA                                     2,40 0,02 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  5,81 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINC EUROS amb VUITANTA-UN CÈNTIMS  
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FE070500      M    MARCA VIAL LONGITUDINAL DE 10/15 CM                               
 MARCA VIAL LONGITUDINAL DE 10 a 15 CM D'AMPLADA, AMB PINTURA ALCIDICA I MICRO-  
A012N000      0,003 H    Oficial 1a d'obra pública                                        17,00 0,05 
A0150000      0,003 H    Manobre especialista                                             12,55 0,04 
BP142200      0,015 Kg   PINTURA                                                          6,79 0,10 
BP142100      0,012 Kg   MICROESFERES DE VIDRE                                            3,83 0,05 
C170E000      0,001 h    Escombradora autopropulsada                                      32,06 0,03 
BM022400      0,003 H    MAQUINA PINTURA BANDES AUTOPRP.                                  30,86 0,09 
A%000001      1,000 %    DESPESES AUXILIARS MA D'OBRA                                     0,10 0,00 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  0,36 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de ZERO EUROS amb TRENTA-SIS CÈNTIMS  
 
CAPITOL 01.11  Jardineria i xarxa de reg                                         
JPL0001       Ut   Subminstre i plantació Taronger agre                              
 Ut. Subministre i plantació de taronger agre, d'alçada no inferior a 250 cm. Espècies a escollir per  
 Sense descomposició  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  93,00 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de NORANTA-TRES EUROS  
JRE0001       Ut   Xarxa de reg                                                      
 Ut. Xarxa de reg a l'àmbit del projecte a base de degoters, canonades principals i secundàries,  
 Sense descomposició  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  30.000,00 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRENTA MIL EUROS  
 
CAPITOL 01.12   Seguretat i salut de l'obra                                      
FZAL0002      U    Partida de despeses  per a dur a terme el pla de s                
 Partida de despeses  per a dur a terme el pla de seguretat i salut de l'obra.  
 Sense descomposició  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  39.380,90 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRENTA-NOU MIL TRES-CENTS VUITANTA EUROS amb NORANTA CÈNTIMS  
FZAL0003      U    Redacció de plànols as-built                                      
 U. Redacció de plànols as-built.  
 Sense descomposició  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  3.000,00 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRES MIL EUROS  
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MEMÒRIA 
 

1. MEMÒRIA 

1.1 OBJECTE D'AQUEST ESTUDI 
 
El present Estudi  de Seguretat i Salut defineix les mesures que s'hauran de seguir durant l’execució 
de les obres. 
 
El Pla de Seguretat suposarà el conjunt de mides de seguretat per a prevenció de riscos 
d'accidents i malalties professionals, per a qualsevol persona dins l'àmbit de les obres, també 
s'estableixen les mides per a prevenir els derivats dels treballs de reparació, conservació, 
entreteniment i manteniment, i les instal·lacions preceptives de salut i benestar dels treballadors. 
 
L’estudi servirà per a donar unes directrius bàsiques a l'empresa constructora per a dur a terme les 
seves obligacions en el camp de la prevenció de riscos professionals, facilitant el seu 
desenvolupament, sota el control de la Direcció Facultativa, d'acord amb el Real Decret 1627/97, 
pel qual  s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut a les obres de construcció i 
l'obligatorietat d'incloure un Estudi  de Seguretat i Salut en el Treball en els projectes d'edificació i 
obres públiques.  
 

1.2 CARACTERÍSTIQUES DE L'OBRA 
 
L'obra s’emplaça al municipi de Tarragona i  es tracta d’una obra d’urbanització. 
 
El pressupost d'execució material és de 1.243.748,85 Euros essent el termini d'execució previst de 12 
mesos, amb una mitja de 50 obrers i una punta de 100 obrers. 
 
Les mesures de seguretat per a la realització de l'obra s'especifiquen al present estudi. 
 

1.3 VERIFICACIONS I TREBALLS PREVIS 
 
En aquest primer apartat es descriu una sèrie de treballs previs a l'inici  de l'obra, tals com: serveis 
afectats i instal·lacions auxiliars per a l'inici de l'obra, tant de salut i benestar dels treballadors 
(vestuaris, menjadors,.. etc) com de prevenció de zones de treball (lloc de ferralla  etc.),  que donada 
la seva ambigüitat, es descriuen en una sèrie de mesures de seguretat de caràcter general. 
 

1.3.1 Instal·lacions alienes a l'obra 
 
Cal entendre per tals aquelles que existeixen prèviament  a l'inici de l'obra: 
 
1) Instal·lacions elèctriques aèries d'alta i mitja tensió. 
2) Instal·lacions elèctriques aèries de baixa tensió. 
3) Instal·lacions elèctriques subterrànies. 
4) Instal·lacions de gas i oleoductes 
5) Instal·lacions d'aigua i de sanejament 

1.3.1.1 Instal·lacions elèctriques aèries d'alta i mitja tensió 
 
Com a norma general,  independentment de la tensió, cal mantenir una distància de seguretat de 5 
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m com a mínim. 
 
En el cas de línies sobre carreteres, cal que sigui  d'un mínim de 7 m (en projecció vertical). 
En el cas de trànsit de maquinària de molta alçada, i quan no sigui possible  l'elevació ni el canvi de 
l'emplaçament de la línia, caldrà posar obstacles que impedeixin el pas o bé que limitin l'alçada 
màxima de la seguretat de pas. 
  

1.3.1.2 Instal·lacions elèctriques aèries de baixa tensió 
 
En el cas de línies aèries  de BT, si els conductors són pelats, les distàncies poden variar entre 1 m i 3 m. 
No obstant, cal tenir en compte les feines a efectuar al seu voltant, per tal d'avaluar-ne no només la 
distància sinó també les mesures preventives a adoptar. 
  
Cas  que hi hagi maquinària als voltants, la distància aconsellable és de 3 m. 
 
En el cas de línies sobre carreteres i camins d'obra, cal que sigui d'un mínim de 6 m. (en projecció 
vertical). 
 
En el cas de trànsit de maquinària de molta alçada, tant si és pel seu braç com per la torre, i quan no 
siguin possibles l'elevació ni el canvi de l'emplaçament de la línia, caldrà posar obstacles que 
impedeixin el pas o bé limitin l'alçada màxima de la seguretat de pas. 
 

1.3.1.3 Instal·lacions elèctriques subterrànies 
 
En el cas de línies elèctriques subterrànies, és condició fonamental que la companyia subministradora 
indiqui clarament el recorregut i la profunditat. En qualsevol cas el Contractista haurà de demanar 
per escrit a les respectives companyies la informació disponible dins de l'àmbit de l'obra almenys 15 
dies abans de començar qualsevol excavació, tret de cales de reconeixement. Addicionalment és 
aconsellable que el Contractista d'acord amb la Direcció Facultativa i amb la respectiva companyia 
realitzi cales de reconeixement per tal de constatar la ubicació de les línies. En el cas que no existeixin 
línies cal tenir una garantia total donada per la companyia de subministrament. 
 
Un cop localitzada la línia, cal assenyalar-la de manera adient i fer els treballs d'aproximació amb la 
màxima precaució. Caldrà parar els treballs a una distància aproximada de 2 metres del traçat 
suposat, fins que no hi hagi la garantia corresponent i per escrit per part de la companyia propietària 
de la línia, indicant que no hi ha tensió. 
 
Mesures preventives 
 
- Respectar la distància de seguretat. 
 
- Realitzar tant les feines d'aproximació com les de protecció o recobriment de conductors seguint les 
normes de seguretat subministrades per la companyia elèctrica, prèvia comprovació de 
desconnexió i mesures de seguretat que se'n deriven. 
 
- En el cas que una màquina faci contacte amb una línia, tant si és aèria com subterrània, cal 
adoptar les mesures següents : 
 
a. El maquinista no ha d'abandonar el lloc de conducció (ja que  ell no corre perill d'electrocució) fins 
que la màquina estigui fora del radi d'acció energitzat. En  el cas de que sigui impossible moure la 
màquina, el conductor ha de saltar el més lluny possible sense tocar mai el terra i la màquina al 
mateix temps, ja que quedaria electrocutat. 
 

b. Acotar la zona per a impedir-hi l'accés a persones o altres màquines. 
 
c. Provar d'enretirar la màquina fora de la zona perillosa. 

1.3.1.4 Instal·lacions de gas i oleoductes 
 
Podem considerar molt semblant el procediment per a les conduccions de gas: 
 
Mesures preventives 
 
Sol·licitar informació a la companyia subministradora sobre l'existència d'alguna conducció en la 
zona d'obra; en cas afirmatiu, que en subministri informació per escrit del traçat, amb indicació de la 
fondària, per a senyalitzar-la de manera adequada. 
 
L'aproximació a la conducció esmentada es pot efectuar amb mitjans mecànics fins a 1,5 m. En no 
tenir garantia de la situació exacta en el lloc indicat, cal que el treball sigui fet a mà a partir d'aquest 
punt fins que es localitzi visualment.    
A partir d'aquest moment cal prendre les mesures de seguretat adequades al cas: revisions de la 
canonada per localitzar-hi possibles esquerdes o fuites i acotament d'una zona de seguretat no 
accessible a màquines o a operaris. 
 

1.3.1.5 Instal·lacions  d'aigua i sanejament 
 
En el cas de canonades d'aigua de sanejament, cal indicar el mateix que a l'apartat  anterior, i que 
encara que aquí no hi hagi els riscos afegits d'una possible electrocució o incendi, si que poden 
donar-se els d'intoxicació per emanacions.  
 
Mesures preventives: 
 
Cal extremar les precaucions  en el cas d'obertura de pous morts en el quals pugui haver-hi 
emanacions de metà. Mai un home sol no hi ha de fer operacions d'observació o de neteja, cal 
establir un sistema de subjecció permanent i de vigilància dels treballs. Si es fan servir llums, han de ser 
estancs i de seguretat a BT.  En el cas que hi hagi la certesa d'emanacions cal fer servir equips 
adequats de subministrament d'aire, autònoms o semiautònoms. 
 

1.3.2 Serveis i instal·lacions auxiliars d'obra 
 
- En aquest apartat únicament s'indiquen els serveis i instal·lacions auxiliars per a la realització dels 
treballs de l'obra, quedant especificat al plec de condicions les instal·lacions i serveis auxiliars per a 
"salut i benestar" del personal de l'obra i vigilància de la mateixa.  
 
a) Taller de ferralla 
 
En el cas de que la ferralla sigui manipulada a l'obra, independentment que la seva complexitat sigui 
major o menor respecte a les màquines existents, cal tenir present que estigui  situat en l'obra de 
manera que no interfereixi la circulació de maquinària o el transport de formigó, i que no estigui 
situada en la trajectòria de gir de les grues. 
 
Els riscos originats per màquines, feines i instal·lacions alienes al taller, i els originats per l'ús d'equips de 
soldadura oxiacetilènica o elèctrica s'analitzen en l'apartat dedicat a equips i mitjans auxiliars. 
 
Riscos 
- Talls i punxades 



Estudi de Seguretat i Salut 
 

 
 
 

3

  

- Cops als peus. 
- Projeccions. 
- Sobreesforços. 
- Atrapades. 
 
Mesures preventives: 
 
- Us dels mitjans de protecció personal més adequats al risc: guants per a la manipulació de ferralla, 
calçat de seguretat, casc i ulleres de seguretat si pot haver-hi projeccions metàl·liques. 
 
- En la utilització de la cisalla mecànica, cal revisar-ne  
el fil per evitar la projecció de la peça tallada. 
 
- Per a la manipulació del ferro, cal fer servir bancs de treball d'una alçada que permeti treballar-hi en 
posició vertical.  
 
b. Zones d'aplec (fustes, xapes d'encofrat)    
 
Cal fixar les zones d'aplec en llocs on no interfereixin el tràfec o el procés productiu. Cal fer  
l'emmagatzematge, de  manera que no es puguin produir desploms per desequilibri ni per vibracions 
(en especial les xapes d'encofrat); per aquesta raó no s'ha de fer mai al costat d'un compressor, d'un 
grup electrogen, etc. 
 
En el cas de fustes que hagin estat utilitzades, i abans d'aplegar-les, cal treure'n totes les puntes. Es 
manipularan fent servir calçat de seguretat, casc i guants de cuiro.  
 
c. Àrids     
 
Riscos 
 
- Ambient de pols. 
- Desplom de les parets de contenció i separació 
 
Mesures preventives  
 
- Fer servir caretes contra la pols 
- Col·locació de perfils de suport vertical d'una resistència escaient. 
- No sobrecarregar els plafons de separació fent arribar els    àrids fins el seu límit superior. 
- Deixar una zona lliure per a circulació de maquinària a l'entorn de la zona d'emmagatzematge  dels 
àrids. 
 

1.4 MUNTATGE D’INSTAL·LACIONS EN EL TRANSCURS DE L'OBRA 

1.4.1 Instal·lació elèctrica provisional d'obra  
 
S'han de diferenciar dues parts en la instal·lació elèctrica provisional d'una obra: 1a) La instal·lació 
des de la seva connexió a la xarxa, a traves d'una estació transformadora que ja existeixi,  i la 
connexió de servei fins el quadre general provisional (CGP) de l'obra, passant per la unitat de 
comptadors i la de comandament i protecció, i 2a) La instal·lació necessària de força i de llum de 
l'obra  des de la  sortida  del CGP. 
 
Tot i que la part de la instal·lació esmentada en primer terme l'ha de pagar el contractant (tant si és 
la propietària de l'obra com si és el contractista) queda subjecta a les prescripcions particulars de la 
companyia elèctrica subministradora. Caldrà haver presentat prèviament a l'organisme oficial que 

correspongui (indústria) l’estudi preceptiu del subministrament provisional a l'obra fet per un tècnic 
qualificat. 
 
A més, i complementàriament, un instal·lador autoritzat ha de signar els volants d’instal·lació. 
Satisfetes aquestes formalitats, hi haurà la garantia que la instal·lació compleix les indicacions del 
Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió i les de la companyia elèctrica subministradora de la zona. 
 

1.5 EXECUCIÓ DE L'OBRA 

1.5.1 Seguretat en excavacions i talls oberts 
 
Les excavacions i els talls oberts són una de les parts de les obres d'urbanització i d'obra civil en 
general més susceptibles de comportar accidents. Sobretot pel principi tradicionalment estès de no 
prendre mesures de seguretat quan el terreny es manifesta com a estable. 
 
En general la mesura de seguretat més important pel que fa a manipulació de materials i a consum 
d'hores de treball és l'estrebat dels pous, rases i talls oberts mitjançant elements de fusta, elements 
metàl·lics, palplanxes o, fins i tot, pantalles de formigó armat. 
 
L'estrebat de rases i pous s'evidencia com a necessari quan el terreny és inestable, en aquests casos 
resulta indispensable per a executar correctament les obres i a tal efecte en l’estudi d'execució es 
preveuen les corresponents partides d'obra. D'altre banda, en molts casos, bé per la poca fondària 
dels pous i rases, bé per les bones característiques del terreny, els talls són aparentment estables i no 
resultaria necessari l'estrebat per a poder executar correctament les obres; no obstant per raons de 
seguretat pot ser absolutament necessari l'estrebat, per tant en el present estudi  de seguretat també 
es preveuen partides d'estrebat de pous i rases, que són complementàries a les definides al projecte 
d'execució. 
 
La necessitat i característiques de l'estrebat de pous i rases que són aparentment estables be definida 
per la normativa NTC i també pot ésser calculada a través de fórmules d'estabilitat establertes per 
especialistes amb una àmplia acceptació mundial. En qualsevol cas, si ni el Contractista ni la Direcció 
Facultativa ni l’estudi d'Execució, aporten dades geotècniques i càlculs justificatius correctes de la 
necessitat i característiques de l'excavació es seguiran les indicacions prescrites en les Normes 
Tecnològiques de la Construcció. 
 
Anàlisi de riscs 
 
- Atrapada per terres, soterrament. 
- Caiguda de pedres o de materials solts, etc. 
- Caigudes des de punts alts (des de la vora de l'excavació). 
- Atropellaments i cops produïts per la maquinària mòbil. 
- Contactes elèctrics (directes o indirectes). 
- Intoxicació o explosió (amb canalitzacions de gas, p.e). 
- Talls i projeccions   (en la utilització de la serra circular). 
- Trauma sonor 
- Caigudes d'objectes als peus.  
 
Mesures preventives 
 
A banda d'un estrebat correctament calculat i executat caldrà mantenir altres mides de seguretat 
no menys important pel que fa a evitar riscos innecessaris, a saber: 
 
a. S'han de verificar els següents aspectes abans d'excavar: 
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- Les condicions del sòl.  
 
- La proximitat dels edificis, instal·lacions de servei públic, de carreteres amb molt de trànsit i de 
qualsevol altra font de vibracions.  
 
- Si el sòl ha estat alterat de cap manera  
 
- La proximitat de rierols, de clavegueres antigues, de cables  soterrats, etc.. 
 
- Localització de tots els serveis urbans mitjançant cales.  
 
- Els equips d'apuntalament, els equips de protecció personal, els rètols, barricades, maquinària, llums, 
etc.  
 
b. Es protegiran totes les zones de pas que transcorrin al cantó de les rases, pous o excavacions en 
general, amb baranes sòlides a una distància no inferior d'un metre. Aquestes baranes hauran d'estar 
il·luminades de forma efectiva durant els períodes de foscor, amb un llum vermell cada 15 metres, si 
són intermitents hauran de tenir una freqüència de 60 llampades per minut. 
      
c. No es faran aplecs de material ni de terres a una distància del tall obert menor d'1,5 vegades la 
profunditat de la rasa o pou. A menys de que en el càlcul de l'estrebat s'hagi tingut en compte 
l'aplec de terres al cantó de la rasa o pou. 
 
d. No hi ha d'haver maquinària pesada a menys de 5 metres del tall obert durant el temps en que hi 
hagin operaris treballant en dins de les rases no estrebades a tal efecte. 
 
e. No entraran operaris dins de rases no estrebades on el càlcul no garanteixi que són estables. 
Tampoc entraran en rases no estrebades quan hi hagi maquinària pesada a menys de 5 metres del 
tall obert. 
 
f. Sempre hi haurà almenys un operari a fora dels talls oberts vigilant constantment les obres en 
disposició d'ajudar i de demanar auxili. 
 
g. Davant de qualsevol variació de les característiques del terreny, aparició d'humitats o taques, 
aparició de serveis urbans, aparició de qualsevol indicatiu d'inestabilitat del terreny; tots els operaris 
sortiran immediatament de les rases, s'aturaran els treballs i es requerirà als tècnics responsables de 
seguretat i salut les corresponents indicacions i ordres abans de tornar a emprendre els treballs. En 
especial s'analitzaran amb detall les característiques dels talls després d'haver plogut. 
 
h. S'establiran plans de revisió i manteniment adients de la maquinària, revisió de  frens, llums, senyals 
acústiques. Hauran de tenir senyals  acústiques per l'inici  de la marxa enrera. 
 
En general, de forma complementària, cal tenir present:    
 
- Correcta execució de l'estrebat respecte als càlculs realitzats. 
 
- Si varien les condicions de ventilació o si hi ha barreges inflamables, explosives o de gasos nocius. 
 
- Si l'apuntalament continua sent adequat a mida que avança l'obra. 
 
- La manera d'entrar i sortir de l'excavació. 
 
- Que els treballadors coneguin els procediments apropiats i  segurs i que estiguin capacitats per a 
complir les verificacions  adients. 
 
* Rases sense estrebar:  

 
Una rasa no s'estrebarà quan tingui una profunditat menor de 1,30 metres i sigui estable, a menys que 
la Direcció Facultativa o l’estudi d'Execució indiquin unes condicions més restrictives.  
 
Tampoc s'estrebarà quan els càlculs d'estabilitat dels talls oberts, que han d'estar basats en dades 
reals i han de ser coherents amb mètodes acceptables, demostrin que no es necessari. 
 
- En general, complementàriament, per a l'excavació d'una rasa sense estrebar-la es recomana: 
 
a. Que l'angle que fan les parets de l'excavació amb l'horitzontal del terreny sigui igual o menor que 
els talussos  indicats a l'informe geotècnic, o per defecte a l'indicat en les Normes Tecnològiques de la 
Construcció. 
 
b. A l'entorn dels talls oberts no ha d'haver-hi elements o situacions que facin variar les condicions 
esmentades abans (maquinària d'obra, trànsit exterior, excavacions antigues filtracions, etc.). 
 
c. Cal  sanejar tots els trams per tal d'evitar esllavissades parcials. 
 
* Rases estrebades    
 
- Les seccions i les separacions de les fustes utilitzades han de complir, com a mínim, allò que s'indica 
a les Normes Tecnològiques de la Construcció. També s'han de complir les prescripcions de l'OSHA. 
 
- Quan es faci una estrebada parcial ha de complir els requisits següents: 
 
Ha de protegir la zona superior hi arribar, com a mínim, fins a la meitat de la paret. 
  
L'amplada ha de ser 1/3 de la calçada.  
 
Es recomana que l'estrebada sobresurti uns 20 cm de la vora de la rasa perquè faci de sòcol i eviti la 
caiguda d'objectes i materials al fons.  
 
Abans de començar cada jornada de feina cal revisar les estrebades. 
 
Mesures generals de prevenció     
 
a. Sempre que les obres es facin en zones habitades o hi hagi trànsit a prop, cal disposar a tot el llarg 
de la rasa i al cantó contrari on s'apleguin els productes de l'excavació, o a tots dos cantons si 
aquestes són retirades, tanques i passos col·locats a una distància no superior a 50 cm. L'amplada 
mínima dels passos ha de ser de 60 cm.  
 

1.5.2 Pavimentació 
 
Metodologia del procés constructiu 
 
La pavimentació compren la millora de calçades i voreres, essent en aquest capítol les mesures de 
seguretat i salut a prendre les ja esmentades en els capítols d'excavació i maquinària, ressenyant 
únicament l'importància que te la correcta organització i senyalització del treballs.  
 

1.5.3 Instal·lacions Generals d'urbanització 
 
Metodologia del procés constructiu 
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Les instal·lacions generals són:  
 
- millora de la xarxa de sanejament existent 
- xarxa elèctrica 
- xarxa d'enllumenat públic. 
- altres serveis  
 
De forma complementària a les mides generals ja esmentades als capítols anteriors s'han de tenir en 
compte les següents:  
 
Mesures preventives  
 
1.- Millora de la xarxa de sanejament existent. 
 
- Es disposarà en obra dels mitjans necessaris de bombeig per enxiquir  ràpidament qualsevol 
inundació que pugui produir-se. 
 
- L'enllumenat a emprar serà de material antideflagrant. 
 
- Es revisaran tots els estrebats a l'inici de la jornada.    
 
També es comprovarà l'absència de vapors i de gasos, i en cas contrari es procedirà a la seva 
ventilació abans d'iniciar qualsevol feina. 
 
2.- Xarxa electricitat i xarxa d'enllumenat públic. 
 
- Durant la fase de realització es realitzaran tots els treballs sense tensió a les línies, verificant-se 
aquesta circumstància amb un comprovador de tensió. 
 
- Les eines elèctriques estaran dotades d'un grau d'aïllament II, o alimentades a tensió inferior a 50 V. 
 
- En el lloc de treball hi hauran sempre un mínim de dos operaris. 
 
- Tota la xarxa de mitja i baixa tensió es farà segons el prescrit per la companyia elèctrica 
corresponent. 
 
3.- Altres serveis. 
 
- Es faran segons el prescrit per les corresponents companyies, tant en la seva realització, com en les 
mesures de seguretat a prendre, (CTNE, Catalana de Gas, etc.,). 
 

1.6 MAQUINÀRIA D'OBRA 

1.6.1 Maquinària per a moviments de terres 
 
De cara a l'anàlisi de riscos, no es comenten els inherents a la màquina mateixa o als vehicles i 
únicament es descriuen els que són originats per l'operador o el maquinista, així com els causats per 
una organització inadequada del treball o per una senyalització insuficient.  
 
Anàlisi de riscos 
 
- Bolcada de màquina   
- Topades amb altres vehicles.  
- Atropellaments 

- Caigudes de persones. 
- Atrapades.   
- Projecció i caiguda de materials.  
- Sorolls i vibracions. 
- Stress tèrmic, cansament, etc. 
- Explosió, incendi, electrocució, intoxicació. 
 
Es poden agrupar els riscos en funció del seu origen com es veu en el quadre  següent.  
 
 RISCOS ORIGEN 

 
 Màquina Operador Organització Senyalització    
Bolcada  X X X 
Xocs (amb altres vehicles) X X X X 
Atropellaments X X X X 
Caigudes de persones X X   
Projecció i caiguda de part X X X  
Sorolls i vibracions X  X  
Stress tèrmic, cansament X  X  
Explosió, incendi, electrocució     
Intoxicació  X X X 
Atrapades X X   
 
Maquinistes: 
 
- Han de tenir bon coneixements de la seva tasca a l'obra i bon domini de la seva màquina. 
 
- Han de conèixer la normativa de seguretat específica i la de les feines del seu entorn.  
 
- Cal una revisió diària dels comandaments i dispositius de seguretat de la seva màquina.  
 
- Han de fer les maniobres sempre dins del seu camp de  visibilitat. 
 
- Han de comprovar que no hi hagi persones en el radi d'acció de la seva màquina.  
 
- En posició de repòs de la màquina, cal que compleixin estrictament l'aplicació dels dispositius de 
frenada i blocatge de la màquina.  
 
- Han de fer servir l'indumentària per a protecció personal que els és exigible: casc, calçat de 
seguretat, taps o auriculars i cinturó antivibratori, si calia.  
 
Organització: 
 
- Delimitació clara del radi d'acció de la maquinària.  
 
- L'alçada del front d'excavació ha de ser l'adequada a les possibilitats tècniques de la màquina. No 
s'ha de soscavar per tal d'evitar esllavissades.  
 
- Cal eliminar les interferències amb altres feines que es facin en el mateix nivell o en cotes superiors o 
inferiors i que puguin quedar afectades per l'actuació de la maquinària o dels camions de transport.  
 
- Cal organitzar els fronts de treball de tal manera que no afectin línies elèctriques aèries o 
subterrànies, ni conduccions de gas, canonades, etc.  
 
- En pendents, la pala carregadora s'ha de desplaçar amb la cullera a ras de terra. 
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- No s'ha de permetre que la retroexcavadora treballi en pendent; cal anivellar la zona i falcar la 
màquina de manera escaient i sobre superfície amb una resistència adequada.  
  
- Durant la càrrega dels camions, els conductors no s'han d'allunyar fins que no acabi l'operació.  
 
- Durant la descàrrega, els camions han de fer servir falques o topalls a les rodes posteriors; si hagués 
pendent, caldrà fer un ressalt amb terra de la mateixa excavació que serveixi d'indicador 
d'acostament màxim a la zona d'abocament (si és que és un nivell inferior a la zona de trànsit dels 
camions). 
 
- Cas que hi hagi diverses màquines treballant, o que hi hagi un buidat  de gran fondària, cal establir 
un sistema de reg que impedeixi l'emissió de pols en gran quantitat, cosa que podria afectar tant la 
bona marxa de la tasca com vehicles i vianants que transitin per l'exterior de l'obra.     
 
Senyalització 
 
- Quan es treballi de nit, cal que la senyalització sigui reflectora.  
 
- Cal senyalitzar les conduccions subterrànies o vistes i col·locar-hi tanques a una distància prudencial.  
 
- Cal senyalitzar amb cintes i banderoles les zones de trànsit de camions i el perímetre de la zona de 
treball de les màquines.  
 
- També, en el cas que es treballi en zones de pas de persones o de vehicles a nivells diferents dels de 
l'excavació, cal establir una senyalització que impedeixi passar a zones que, tot i que no estiguin sota 
l'acció directe de les màquines, es podrien despendre o cedir més endavant, ja sigui per que estiguin 
sentides, ja per causa de l'actuació de càrregues dinàmiques, de vibracions, etc.  
 
De caràcter general: 
 
- No s'han de transportar persones ni en les màquines ni en les caixes dels camions o de les 
traginadores de trabuc.  
 
- No s'ha de permetre l'excés de càrrega, tant en pes com en volum.  
 
- Les cases, les culleres, etc, de les màquines en repòs han de descansar en terra. 
 
- La indumentària per a protecció del personal exigida en l'obra, també s'exigeix als conductors de 
camions de trabucs o de màquines d'excavació. Tot i que en un moment determinat el seu ús no 
sembli gaire important, una política de seguretat correcta comporta l'habituació de tot el personal a 
l'ús dels casc, les ulleres o pantalles de seguretat i contra la pols (si s'escau), el cinturó de seguretat (si 
s'escau), al calçat de seguretat, els guants, etc.  
 

1.6.2 Maquinària per a pavimentació 
 
Es tracta en aquest apartat de la maquinària que es fa servir per a la col·locació de l'aglomerat 
asfàltic. Consta normalment d'una part tractora, una "tolva" de recepció del material i uns 
mecanismes que permeten el seu perfecta estendre. 
 
A mes de les mesures a prendre indicades en l'apartat anterior es tindran en compte les següents 
mesures de seguretat: 
 
- L'aproximació al camió basculant a la "tolva" serà dirigida per un operari per tal d'evitar possibles 
cops. 
 

- Es vigilarà periòdicament la temperatura i nivell del aglomerant asfàltic, a fi d'evitar possibles 
incendis.  
 
- Portarà sempre un extintor que serà revisat periòdicament. 
 
- S'observaran de forma escrupulosa les revisions prescrites i en  cas de qualsevol anomalia es farà la 
revisió oportuna. 
 

1.6.3 Petita maquinària auxiliar 
 
a. Serra circular 
 
Anàlisi de riscos 
 
- Talls a les mans amb el disc.  
- Projecció de partícules. 
- Projeccions per trencada del disc. 
- Cop per retrocés del disc. 
- Electrocució per contacte elèctric indirecte.  
 
Mesures preventives  
 
Les condicions que han de tenir per a garantir un ús segur són les següents: 
 
- Suport de la serra segur i horitzontal 
 
- Eix perfectament equilibrat per a evitat que el disc salti. 
 
- La serra de disc ha de tenir una bona connexió de presa de terra que elimini el risc de contacte 
elèctric indirecte.  
 
- Totes les connexions, borns, i conductors elèctrics que arribin al motor de la màquina, han d'estar 
totalment protegits per tal  de garantir que sigui impossible el contacte elèctric directe amb les parts 
metàl·liques de la serra. En ambients humits, els cables, caixes de connexions, i l'interruptor 
d'engegada han de ser del tipus antihumitat. 
 
- Com a norma general s'ha de treballar sempre amb ulleres de seguretat i/o pantalles.  
 
- Cal fer servir empenyedors adients quan la mida de les peces a tallar (falques) no garanteixi la 
seguretat de les mans del treballador.  
 
b. Formigonera   
 
Sols es comenten les formigoneres més o menys grans però que sempre són portàtils.  
 
Anàlisi de riscos 
 
- Contacte elèctric directe 
- Contacte elèctric indirecte 
- Atrapada amb element de transmissió 
- Atrapada amb les paletes de carregar 
 
Mesures preventives 
 
- El cable d'alimentació elèctrica ha de tenir el grau d'aïllament adequat per a intempèrie. La 
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connexió als borns del motor ha d'estar perfectament protegida contra contactes elèctrics directes.  
 
- No s'ha de premsar el cable d'alimentació amb la carcassa que protegeix els elements de 
transmissió.  
 
- El cable d'alimentació ha de portar incorporat el conductor de  presa de terra correctament 
connectat a la carcassa i a la presa de terra general del quadre de distribució que correspongui.  
 
- Mai no s'ha d’instal·lar l'interruptor d'engegada a l'interior dels compartiments del motor i de les 
corretges de transmissió. Cal instal·lar-lo a l'exterior i amb protecció contra els cops i l'aigua.  
 
- Per a fer la neteja de les paletes de barreja cal desconnectar la màquina de la font d'alimentació.  
 
- No s'ha de col·locar la formigonera en llocs per on hi passin  persones, ni tampoc en la trajectòria de 
les càrregues de la grua.  
 
- El material de protecció personal que cal fer servir per manejar aquesta màquina és el següent: 
casc, guants de goma i ulleres contra esquitxades. 
 
- S'han de fer servir les botes de goma i la careta contra la pols en funció de les característiques 
concretes de cada lloc de treball.  
 
c. Vibrador 
 
Anàlisi de riscos 
 
- Contacte elèctric directe 
- Contacte elèctric indirecte 
- Projecció de beurada 
 
Mesures preventives 
 
- Tant el cable d'alimentació com la connexió al transformador han d'estar en perfectes condicions 
d'aïllament i d'estanqueïtat. 
 
Si cal arrossegar-lo, s'ha de fer entre dos operaris (en funció de la llargada que tingui). 
 
- Cal fer servir guants de goma sota els guants de cuiro. 
 
- El calçat ha de ser de goma, botes de canya alta amb plantilla i puntera de seguretat. També cal 
que es facin servir ulleres tipus panoràmic contra esquitxades i casc de seguretat. 
 
d. Eines portàtils 
 
Eines portàtils elèctriques  
 
-  De tall: Perforadores 
-  D'abrasió: Radials 
-  Per escalfament: Soldadors 
 
Sols s'esmenten  els riscos derivats de les eines mateixes, i no es tenen en compte els que es deriven 
de les superfícies de treball, les bastides, etc. que es fan servir per a treballar amb les eines portàtils 
elèctriques. 
 
Anàlisi de riscos 
 

- Contacte elèctric directe. 
- Contacte elèctric indirecte 
- Talls i erosions 
- Atrapades 
- Projecció de partícules (incandescents o no) 
- Cops o talls per rebots violents de l'eina 
- Cremades 
- Ambient de  pols  
 
Mesures preventives 
 
Els cables elèctrics d'alimentació han de tenir l'aïllament en un estat de conservació correcte. Si es 
fan servir prolongacions, han de ser amb connectors adequats, i mai no s'han d'empalmar 
provisionalment. 
 
Les eines portàtils han de disposar dels sistemes de seguretat següents: doble aïllament, presa de la 
terra de les masses (PTM) o utilització amb transformador de seguretat o separació de circuits. 
 
Cal fer servir els elements de protecció personal adients: ulleres, pantalles de seguretat i guants de 
cuiro.         
  
Cal portar roba ajustada, no fer servir anells ni cadenes ni res que comporti la possibilitat d'una 
enganxada o d'una atrapada. 
 
Cal fer servir aquestes eines amb molt de compte, especialment les d'abrasió, que tenen una 
velocitat de rotació molt alta. Un contacte accidental de la carcassa o el mànec mentre treballen, 
una lleugera enganxada o un encallament poden fer que l'eina reboti en la seva trajectòria.  
 
Tenint en compte que l'emissió de pols és puntual, quan se'n faci i mentre duri cal portar caretes. 
 
En general, cal fer servir aquestes eines amb prou compte per a començar la feina i continuar-la 
correctament, amb les broques i els discos ben afermats, mantenint les trajectòries de tall ben 
perpendiculars a la superfície de treball, amb un centrat correcte del punt d'atac, etc.  
 
Eines portàtils pneumàtiques 
 
- Quan actuen per percussió: martell picador. 
- Quan actuen per impacte: pistola clavadora, grapadora, etc. 
 
Anàlisi de riscos 
 
- Cops per trencament de la mànega 
- Cops, talls i perforacions en general 
- Stress sonor 
- Vibracions 
- Projecció de partícules 
 
Mesures preventives 
 
- Revisar les mànegues d'alimentació d'aire, canviar immediatament les que estiguin esquerdades o 
amb fissures i, en general, totes les que hagin perdut elasticitat en doblegar-les. 
 
- No s'ha de situar cap part del cos al costat mateix del punt d'operació, en general, ni en la 
trajectòria de les pistoles clavadores, en particular.  
 
- Fer servir protectors d'orelles quan el nivell sonor superi els 80 dB (A), tant si és seguit com si és 
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intermitent (per impacte). 
 
- Fer servir calçat de seguretat  amb puntera metàl·lica que eviti cops als peus. 
 
- També, i com a norma, els treballadors han de portar ulleres de seguretat, i quan hi hagi 
emanacions de pols, caretes.  
 

1.7 PREVENCIÓ D'INCENDIS 
 
Metodologia del procés constructiu 
 
Durant la fase de construcció i enderrocament, la font de risc d'incendi està basada fonamentalment 
en dues situacions concretes: el control sobre els elements fàcilment combustibles i el control sobre les 
fonts d'energia.  
 
En qualsevol cas es seguirà allò indicat en la norma N.T.E. PF/1974 referent a instal·lacions contra 
incendis. 
 
Anàlisi de riscos 
 
- Aplec de materials   
- Productes de rebrec  
- Tallers d'obra  
- Treballs de soldadura  
- Treballs amb ús de flama oberta  
- Instal·lacions provisionals d'energia  
 
Mesures preventives  
      
- S'emmagatzemaran en recintes separats els materials inflamables que s'han d'utilitzar en els diferents 
treballs. 
 
- Igualment combustibles líquids i lubrificants han d'estar en un local aïllat, convenientment airejat, 
amb tots els recipients tancats.  
 
-  Les operacions de transvasament de combustibles s'han de fer amb una bona ventilació, fora de la 
influència d'espurnes i fonts d'ignició. S'han de preveure així mateix les conseqüències de possibles 
escolaments durant l'operació, per tant s'ha de tenir a l'abast terra o sorra per a abeurar el sòl. 
      
- La prohibició de fumar o encendre qualsevol tipus de flama ha de formar part de la conducta a 
seguir en aquests treballs.  
 
- Quan es transvasin líquids combustibles o s'omplin dipòsits s'hauran de parar els motors accionats pel 
combustible que s'està transvasant. 
 
- El material utilitzat en el muntatge de les instal·lacions d'electricitat o de calefacció per a l'obra ha 
d'estar en perfectes condicions d'ús. 
 
- Els quadres i equips d'aquesta classe han de fixar-se sòlidament a punts fixos, no s'admetran en  
bastides ni a terra. 
 
- A les situacions descrites anteriorment (magatzems, maquinària fixa o mòbil, transvasament de 
combustible, muntatge instal·lacions energètiques) i en totes aquelles en que es manipuli una font 
d'ignició, han de col·locar-se extintors (la càrrega i la seva capacitat estarà en consonància amb la 
naturalesa del material combustible i amb el volum d'aquest), així com terra i sorra a on es maneguin 

líquids inflamables, amb l'eina  pròpia per estendre-la.  
 
- No es podran efectuar treballs de tall i soldadura en llocs on hi hagi explosius, vapors inflamables, o a 
on a pesar de totes les mesures de precaució no es pugui garantir la seguretat davant d'un eventual 
incendi.  
 
- S'informarà als vigilants de l'obra dels punts amb perill d'incendi i de les mesures de protecció a fer 
servir en cas d'incendi, tanmateix com els números dels serveis públics d'extinció d'incendis. 
 
 

1.8 DIVERSOS 

1.8.1 Mesures higièniques 
 
Nivells sonors habituals en la indústria de la construcció: 
 

Compressor 82-94 dB (A) 
Equip de clavar pilons (a una distància de 15 cm) 82 dB (A) 
Formigonera 60-72 dB (A) 
Martell pneumàtic (en un lloc tancat) 103 dB (A) 
Martell pneumàtic (a l'aire lliure) 94 dB (A) 
Pedra esmeril 60-75 dB (A) 
Camions 80 dB (A) 
Excavadores 95 dB (A) 
Grues  automòbils 85 dB (A) 
Martell perforador 110 dB (A) 
Mototragella 105 dB (A) 
Pala carregadora d'erugues 95-100 dB (A) 
Pala carregadora amb pneumàtics 84-90 dB (A)  
Pistola de clavar claus (impacte) 105 dB (A) 
Rotaflex (desbarbadora) 105 dB (A) 
Serra de disc 100 dB (A)  
Tractor d'erugues 100 dB (A) 

 
L'art. 147 de l'OGSHT estableix la necessitat de fer servir proteccions individuals quan el nivell sonor 
passi dels 80 dB (A), suposant que ja se n'hagi intentat l'eliminació o la reducció per altres mitjans.  
 
Feines en les quals es habitual la producció de pols 
 
- Manejament de la runa 
- Demolicions 
- Perforacions 
- Manipulació de ciment 
- Tallament de maons i altres materials amb serra mecànica 
- Pols i serradures treballant la fusta 
- Feines amb pedra d'esmeril 
- Moviments de terres. 
- Circulació normal de vehicles.  
 
Sistemes de prevenció i de protecció 
 
 

Neteja de locals Us d'aspiradora. Reg.      
Manejament de runa Regs  previs 
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Demolicions Regs previs 
Manipulació de ciment Filtres a les sitges.Instal.lacions tancades. 
Tallament de materials ceràmic Addició d'aigua 
Fregament amb paper de vidre Addició d’aigua 
Treballs en fusta Aspiració localitzada 
Desbarbat Aspiració localitzada 
Soldadura elèctrica Aspiració localitzada 
Circulació de vehicles Regatge de les pistes 

 

1.8.2 Indumentària per a protecció personal 
 
Casc 
 
Els casc ha de ser d'ús personal i obligat en les obres de construcció. 
 
Ha d'estar homologat d'acord amb la Norma Tècnica Reglamentària MT 1 (Resolució de la DG de 
Treball de 14/12/74, BOE 312 de 30.12.74. 
 
Les característiques principals són: 
 
Classe N: es pot fer servir en treball amb riscos elèctrics a tensions inferiors o iguals a 1000 V. 
 
Pes: no ha de passar de 450 g.    
 
Els que hagin sofert impactes violents o que tinguin més de 10 anys, encara que no hi hagin estat 
utilitzats, han de ser substituïts per uns altres de nous. 
 
En casos extrems, els podran utilitzar diferents treballadors, sempre que  
se'n canviïn les parts interiors en contacte amb el cap.  
 
Botes:   
      
Atès que els treballadors del ram de la construcció estan sotmesos al risc d'accidents mecànics, i que 
hi ha la possibilitat de perforació de les soles per claus, es obligat l'ús de calçat  de seguretat (botes, 
sabates o sandàlies) homologat d'acord amb la Norma Tècnica Reglamentària MT5  (Resolució de la 
DG de Treball de 32.01.80 BOE núm. 37 de 12.02.80.). 
 
Les característiques principals són: 
 
Classe III. Calçat amb una puntera i plantilla. 
Pes: No sobrepujaran els 800 g. 
 
Quan calgui treballar en sòls humits o en puguin rebre esquitxades d'aigua o de morter, les botes han 
de ser de goma. Norma Tècnica Reglamentària MT 27.  Resolució de la DG. de Treball de 03.12.81, 
BOE núm. 305 de 22.12.81 Classe E. 
 
 
Guants 
 
Per tal d'evitar agressions a les mans dels treballadors (dermatosis, talls, esgarrapades, picadures, etc.) 
cal fer servir guants. Poden ser fets amb diferents materials, com per exemple: 
 
- Cotó o punt:          feines lleugeres 
- Cuiro:                manipulació en general 
- Malla metàl·lica:     manipulació de xapes que tallin 

- Lona:                 manipulació de fustes 
 
Per a protecció contra els agressius químics, han d'estar homologats seguint la Norma Tècnica 
Reglamentària MT 11 (Resolució de la DG de Treball 06.05..77 BOE núm. 158 de 04.07.77). 
 
Per a feines en les quals pugui haver-hi el risc d'electrocució, cal fer servir guants homologats d'acord 
amb la Norma Tècnica Reglamentària MT 4 (Resolució de la DG de Treball de 28/07/75, BOE nún. 211 
de 03/11/75).. 
 
Protectors auditius 
 
Quan els treballadors estiguin en un lloc o àrea de treball amb un nivell de soroll superior als 80 dB (A), 
és obligat l'ús de protectors auditius, que sempre són d'ús individual. Aquests protectors han d'estar 
homologats d'acord amb les Normes Tècniques Reglamentaries. 
 
Els protectors auditius poden ser taps, orelleres o cascos contra el soroll.  
 
Segons els valors d'atenuació  es classifiquen en les categories A,B,C,E. 
 
Protectors de la vista 
 
Quan els treballadors estiguin exposats a projecció de partícules, pols i fum, esquitxos de líquids, i 
radiacions perilloses o enlluernades, hauran de protegir-se la vista amb ulleres de seguretat i/o 
pantalles. Les ulleres oculars de protecció han d'estar homologades d'acord amb les Normes 
Tècniques Reglamentàries MT  16 (Resolució de la DG de Treball de 28/6/78 BOE, n. 216 de 9/9/78). 
 
En el cas de les pantalles de soldador cal ajustar-se a les homologacions recollides en les Normes 
Tècniques Reglamentàries MT 3 (Resolució de la DG de Treball de 28/7/75 BOE n. 250 de 2/9/75.), MT 
18 (Resolució de la DG. de Treball de 19/1/79, BOE, n. 33 de 7/9/79) i MT 19 (Resolució de la DG de 
Treball de 24/5/79, BOE n. 148 de 27/6/79). 
 
Les espieres han de tenir vidre doble; el vidre fosc ha de ser retràctil per a facilitar el picat de l'escòria. 
  
 
Aquestes pantalles poden ser de mà, amb arnès propi perquè els treballadors se les ajustin al cap, o 
acoblables al casc de seguretat. 
 
Protectors de les vies respiratòries 
 
Considerem com a més freqüent la inhalació de pols en les operacions de tallament amb disc de 
peces ceràmiques o de prefabricats de formigó. Per a protegir les vies respiratòries dels treballadors 
dedicats a aquesta tasca, cal fer servir caretes amb filtre mecànic homologades d'acord amb les 
Normes Tècniques Reglamentàries MT 7 (Resolució de la DG de Treball de 28/7/75, BOE, n. 214 de 
6/9/75), MT 8 (Resolució de la DG de Treball de 28/7/75, BOE n. 215 de 8/9/75), i MT 9 (Resolució de la 
DG de Treball de 28/7/75, BOE n. 216 de 9/9/75.) 
 
 
 
Roba de treball: 
 
Els treballadors de la construcció han de fer servir roba de treball facilitada gratuïtament per 
l'empresa. 
 
La roba ha de ser de teixit lleuger i flexible, ajustada al cos, sense elements addicionals 
(bocamànigues, gires cap en fora..etc) i fàcil de netejar. 
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En cas d'haver de treballar sota la pluja o en condicions d'humitat similars, se'ls ha de proveir de roba 
impermeable.     
 
Eines manuals per a treballs elèctrics en BT 
 
Si s'han de fer feines elèctriques i instal·lacions de BT, les eines manuals utilitzades, com tornavisos, 
claus, estenalles, tallafilferros, pelafils...etc han d'estar homologats d'acord amb la Norma Tècnica 
Reglamentària MT 26 (Resolució de la DG de Treball de 30/9/81, BOE n. 10/10/81).  
 
 

2. PLÀNOLS 
 
A continuació es presenten els plànols de mesures de seguretat i salut. 
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EMPLAÇAMENT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SENYALITZACIÓ VERTICAL (I) 
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SENYALITZACIÓ VERTICAL (ii) I BALISAMENT (I)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SUPORTS PER A SENYALS 
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DISTÀNCIES DE  SEGURETAT  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
DESVIAMENTS I PROTECCIONS EN MOVIMENT DE TERRES 
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RASES I POUS (I)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RASES I POUS (II) 
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3. PLEC DE CONDICIONS 

3.1 PLEC DE CONDICIONS GENERALS 
 
Disposicions legals d'aplicació 
 
Són de compliment obligat les disposicions contingudes en: 
 
- Estatut dels Treballadors (BOE 14-3-1980). 
 
- Ordenança General de Seguretat i Salut en el Treball (O.M. 9-3-71) (BOE 16-3-71). 
 
- Pla Nacional d'Higiene  i Seguretat en el Treball (O.M. 9- 3-71) (BOE 11-3-71). 
 
- Comitès de Seguretat i Higiene en el Treball (decret 432/71 11-3-71) (BOE 16-3-71). 
 
- Reglament de Seguretat i Higiene en la Indústria de la Construcció (O.M. 20-5-52) (BOE 15-6-52). 
 
- Reglament dels Serveis Mèdics d'Empresa (O.M. 21-11-59) (BOE 27-11-59). 
 
- Ordenança de Treball de la Construcció, Vidre i Ceràmica (O.M. 28-8-70) (BOE 5/7/8/9-9-70). 
 
- Homologació de mitjans de protecció personal dels treballadors (O.M. 17-5-54) (BOE 29-5-74). 
 
- Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió (O.M. 20-9-73) (BOE 9-10-73). 
 
- Reglament de Línies Aèries d'Alta Tensió (O.M. 28-11-68). 
 
- Reglament d'aparells elevadors per obres (BOE 29-5- 1974). 
 
- Regulació de la jornada de treball, jornades especials i descansos (R.D. 2001/1983). 
 
- Reglament de seguretat de les màquines (R.D. 26-5-86). 
 
- Llei bàsica de Residus tòxics i perillosos (BOE 20- 5-1986 ). 
 
- Normes per a senyalització d'obres en carreteres (O.M. 14- 3-60) (BOE 23-3-60). 
 
- Normes per a senyalització de seguretat en els centres de treballs 1403/1986 de maig (BOE 8-7-86). 
 
- Conveni Col·lectiu Provincial de la Construcció. 
 
Disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció (Real Decret 1627/1997). 
 

3.2 PLEC DE CONDICIONS PARTICULARS 

3.2.1 Disposicions generals 
 
Art.1. Les  verificacions, treballs previs, muntatge d’instal·lacions en el transcurs de l'obra, execució de 
l'obra (excavació, instal·lacions...), maquinària d'obra, mitjans auxiliars, prevenció d'incendis i diversos, 
es realitzaran d'acord allò indicat en el capítol 2 (memòria descriptiva). 
 

Art 2. Proteccions personals.   
  
2.1. Tots els estris de protecció personal o elements de protecció col·lectiva tindran fixat un període 
de vida útil, i quan aquest s'acabi s'hauran de rebutjar. 
 
2.2. Quan per les circumstàncies del treball es produeixi un deteriorament més ràpid en un determinat 
estri o equip, aquest es reposarà, independentment de la durada prevista o data de lliurament. 
 
2.3. Tot estri o equip de protecció que hagi sofert un tracte límit, es a dir, el màxim per al qual va ésser 
concebut (per exemple, per un accident) serà rebutjat i reposat al moment. 
 
2.4. Aquells estris que per ús hagin adquirit més toleràncies de les admeses pel fabricant, seran 
reposats immediatament. 
 
2.5. L'ús d'un estri o equip de protecció mai no ha de representa un risc en si mateix. 
 
2.6. Tot element de protecció personal s'ajustarà a les Normes d'Homologació del Ministeri de Treball 
O.M. 17-5-7 (BOE 29-5-74), sempre que existeixi en el mercat.              
 
2.7. En els casos en que no hi hagi Norma d'Homologació oficial, seran de qualitat adequada a les 
seves respectives prestacions. 
 
2.8. Casc, botes i guants. 
 
2.8.1. Els casc serà d'ús personal i obligat i estarà homologat d'acord amb la M.T.-1 (BOE 30-XII-74). 
 
2.8.2. Els cascos que hagin sofert impactes violents o que tinguin més de 10 anys, encara que no 
s'hagin utilitzats, seran substituïts per uns altres de nous. 
 
2.8.3. Tots els treballadors que siguin sotmesos al risc d'accidents mecànics o que existeixi la possibilitat 
de perforació de les soles per claus, portaran  calçat de seguretat, homologats d'acord amb la M.T.-5 
(BOE 12-II-80). 
 
2.8.4. Quan calgui treballar en terres humides o que puguin rebre esquitxades d'aigua o de morter, es 
faran servir botes de goma, homologats  d'acord amb la M.T.-27 (BOE 22-XII- 81). 
 
2.8.5. Els treballadors hauran d'usar guants sempre que hi hagi possibilitat d'agressions a les mans. 
 
2.8.6. Per a protecció contra els agressius químics, es faran servir guants homologats d'acord amb la 
M.T.-11(BOE 4-VII-77). 
 
2.8.7. Per a totes les feines en las que pugui haver- hi el risc d'electrocució es faran servir guants 
homologats d'acord amb la M.T.-4 (BOE 3-XI-75). 
 
2.9. Protectors auditius, de la vista i de les vies respiratòries 
 
2.9.1. Quan els treballadors estiguin en un lloc o àrea de treball amb un nivell de soroll superior als 80 
db., serà obligat l'ús de protectors auditius, que sempre seran d'ús individual i estaran homologats 
d'acord amb la M.T.-2 (BOE 1- IX-75) 
 
2.9.2. Quan els treballadors estiguin exposats a projecció de partícules, pols i fum, esquitxos de líquids, i 
radiacions perilloses o enlluernades, hauran de protegir-se la vista amb ulleres de seguretat o 
pantalles. Aquestes estaran homologades d'acord amb la M.T.-16 (BOE 9-IX-78).          
 
2.9.3. En el cas de les pantalles de soldador caldrà ajustar-se a les M.T.-3 (BOE 2-IX-75), M.T.-18 (BOE 
7-IX- 79), M.T.-19 (BOE 27-VI-79). 
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2.9.4. En les operacions de tallament amb disc de peces ceràmiques o de formigó i en treballs que 
puguin produir pols, caldrà protegir les vies respiratòries dels treballadors amb caretes de filtre 
mecànic homologats  d'acord amb les M.T.-7 (BOE 28-VII-75), M.T.-8 (BOE 8-IX-75), M.T.-9 (BOE 9-IX- 75). 
 
2.10. Roba de treball 
 
2.10.1. L'empresa facilitarà gratuïtament roba de treball. 
 
2.10.2. La roba ha de ser de teixit lleuger i flexible. 
 
2.10.3. En cas de treballar sota la pluja o en condicions d'humitat, se'ls ha de proveir de roba 
impermeable. 
 
2.10.4. En cas de treballar a la vora de carrers i zones on existeixi circulació de vehicles, els treballadors 
portaran armilles reflectants o braçals reflexius.               
 
 
Art 3.  Proteccions col·lectives 
 
3.1. Baranes autònomes de limitació i protecció 
 
3.1.1. Es protegiran totes les zones de pas que transcorrin al costat de rases, pous, i de l'excavació 
general, amb baranes o tanques sòlides col·locades a una distància de la vora no inferior a mig 
metre, poden ser fixes o mòbils, però en tot cas s'ha de garantir la seva adequada col·locació i 
resistència mentre persisteixi el pas de persones. 
 
3.1.2. En les zones on pugui haver-hi despreniments locals de terres, es col·locaran tanques de 
protecció o baranes a fi de protegir les zones de pas i de treball d'aquestes altres zones, que seran de 
trànsit restringit. 
 
3.1.3. En el cas de les rases a realitzar a les voreres o al mateix carrer cal a més a més de col·locar 
tanques, senyalitzar les tanques cada 15 m. amb un llum vermell. 
 
3.2. Topalls de desplaçament de vehicles. 
 
3.2.1.  Es podran realitzar amb un parell de taulons encadellats fixats al terreny per mitjà de rodons 
clavats o d'altra forma eficaç. 
 
3.2.2. Es col·locaran a una distància de 1 m. com a mínim de la vora del del talús, a fi de senyalar el 
límit d'aproximació dels vehicles. 
 
3.3. Els mitjans auxiliars de topografia, tals com cintes, estanques, mires, etc... seran dielèctriques, 
donat el risc d'electrocució per les línies elèctriques. 
 
3.4. Circulació de persones i vehicles. 
 
3.4.1. Es col·locaran senyals i rètols necessaris per la desviació del tràfic quan calgui, i per la correcta 
circulació de vehicles dins de l'obra. A més a més es disposarà el nombre de persones necessari per a 
regular el trànsit, quan les autoritats competents ho recomanin. 
 
3.5. Estrebat i apuntalaments. 
 
 
3.5.1. Les estrebades es faran d'acord amb les normes tecnològiques de la construcció i a la memòria 
descriptiva. 

 

3.2.2 Maquinaria d'obra 
 
Art 4. La maquinària a usar serà l'adequada en cada cas i es revisarà per un taller homologat: 
 
- Prèvia a l'entrada a l'obra.   
 
- Amb revisions periòdiques que garanteixin el seu bon funcionament i  en qualsevol cas aquestes 
revisions periòdiques mai superaran els tres mesos. 
 
 
Art 5. El Contractista haurà de redactar un pla de revisió de la maquinària a utilitzar, que inclourà  en 
el pla general de seguretat i salut de l'obra. 
 
 
Art 6. Maquinària d'excavació. 
 
6.1. Es comprovarà diàriament els dispositius de seguretat i que en el radi d'acció de la màquina no hi 
hagi persones. 
 
6.2. En posició de repòs de la màquina, caldrà que es compleixin estrictament l'aplicació dels 
dispositius de frenada i blocatge de la màquina. 
 
6.3. L'alçada del front d'excavació serà l'adequada a les possibilitats tècniques de la màquina i 
s'evitarà al màxim interferències amb altres feines. 
 
6.4. Quan es treballi de nit, caldrà que la senyalització sigui reflectant. 
 
6.5. Caldrà senyalitzar adequadament totes les conduccions subterrànies o vistes amb cintes o 
banderoles, indicant si es possible la seva profunditat. 
 
6.6. Cal senyalitzar amb cintes i banderoles les zones de trànsit de camions i el perímetre de la zona 
de treball de les màquines. En cas de treball pròxim a la vora de talús, caldrà col·locar igualment 
cintes o banderoles de senyalització separades de 0,5 m a 1 m, a més a més d'allò indicat als articles 
3.3.1. i 3.3.2. 
 
6.7. En el cas de zones de pas de persones o de vehicles a nivell diferents del de l'excavació, caldrà 
establir una senyalització que impedeixi passar a zones que, tot i que no estiguin sota l'acció directe 
de les màquines, es podrien desprendre o cedir més endavant, ja sigui per que estiguin sentides, ja 
per causa de l'actuació de càrregues dinàmiques, de vibracions, etc.. 
 
Art 7. Maquinària auxiliar  
 
7.1. Formigonera 
 
7.1.1. Tots els elements de transmissió estaran protegits amb una carcassa protectora, durant el seu 
funcionament.      
 
7.1.2. No es situaran mai en llocs on existeixi risc de caigudes d'objectes.  
 
 
7.2. Eines portàtils pneumàtiques.  
 
7.2.1. Es revisaran les mànegues d'alimentació d'aire, en cas de que existeixin esquerdes es canviaran 
immediatament. 
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7.2.2. Es col·locaran vàlvules de seguretat (per alleujament de pressió) a fi d'evitar cops de fuet quan 
es trenquin les mànegues. 
 
7.2.3. No s'ha de situar mai cap part del cos al costat mateix del punt d'operació en general, ni en la 
trajectòria de les pistoles clavadores en particular. 
 

3.2.3 Instal·lacions provisionals d'obra 
 
Art 8. Instal·lació elèctrica provisional d'obra  
 
8.1. Quadre elèctric provisional.        
 
8.1.1. Constarà com a mínim de:  
 
- Tallacircuits fusibles generals. 
 
- Comptadors. 
 
- Interruptor diferencial o relè diferencial de 300 mA amb bobina toroïdal (en funció de la major o 
menor potència elèctrica de la instal·lació). 
 
- Interruptor automàtic general. 
 
- Interruptors automàtics per a les diferents línies repartidores als quadres de distribució. 
 
- Elements auxiliars (embarradores de distribució, barra de connexió de la línia general de presa de 
terra, etc) 
 
- Premsaestopes en totes les canalitzacions d'entrada i sortida del quadre. 
 
- Interruptor diferencial de 30 mA per a enllumenat i màquines portàtils (classe II i classe III). 
 
- Barres de distribució i de connexió de la línia de preses de terra.  
      
8.1.2. El quadre elèctric serà amb aïllament doble, classe II. Quan estiguin en armaris metàl·lics, 
aquests s'han de considerar de classe 0l i estaran  connectats a terra mitjançant el corresponent 
conductor de protecció. 
 
8.1.3. Els quadres s'han d'obrir amb estris especials, i haurà de fer-ho un especialista elèctric 
responsable. 
 
8.1.4.  Les tapes d'accés als dispositius de protecció han de ser estanques i cal comprovar-ne 
l'existència i el bon estat de conservació.  
 
8.1.5.  En el quadre no s'hi han de fer forats o perforacions pel pas de fils que anul·lin l'efecte de doble 
aïllament i baixin o anul·lin el grau de protecció.  
 
8.1.6. En cap cas no es pot fer el pont en el dispositius de protecció, tant si són magnetotèrmics, com 
si són diferencials.  
 
8.1.7. Caldrà comprovar diàriament el bon funcionament del disparador del diferencial mitjançant el 
polsador de prova. 
 
Caldrà igualment comprovar periòdicament, amb els aparells escaients, que es dispari correctament 

a la intensitat de defecte que tingui prefixada.  
 
8.2.  Línies repartidores i d'utilització 
 
8.2.1. Si es fan servir allargadors de fil i han d'anar per terra, cal protegir-los de manera adequada 
contra el deteriorament mecànic i han de ser del tipus estanc a l'aigua. 
 
8.2.2. Les bases d'endoll han d'incorporar un dispositiu que tapi les parts actives (amb tensió) quan 
sigui retirat el connector o endoll (de la part de la màquina). 
 
8.2.3. Totes les preses de corrent han de portar incorporat el conductor de protecció.   
 
8.2.4. No s'han de fer servir per a alimentar receptors la intensitat nominal dels quals, sigui superior a la 
de les preses.  
 
8.2.5. No s'han de connectar diversos receptors a una sola presa de corrent, encara que no en 
superin la intensitat nominal. 
 
8.2.6. La parella mascle-femella d'una presa de corrent ha de ser del mateix tipus; no s'ha de fer servir 
una base o un connector que s'hagin de forçar per acoblar-se o que baixin el grau de protecció(IP) 
del conjunt. 
 
8.2.7. Els conductors utilitzats en les línies repartidores seran del tipus de mànega flexible (tensió 
nominal mínima de 1000 V) especials per a treballar en condicions severes. Aquests conductors es 
poden instal·lar: 
 
- Directament a terra, protegint-los en els llocs on puguin patir agressions mecàniques o quan estiguin 
a menys de 2 m d'alçada. 
 
- A les parets, mitjançant abraçadores que hi estiguin subjectes i que siguin resistents a la intempèrie. 
No s'hi han de fer servir elements de fixació que malmetin l'aïllament dels conductors. 
 
- Sobre suports, tenint en compte que estiguin a una alçada mínima sobre terra de 2,5 m, sempre que 
no afectin la feina ni hi hagi circulació rodada; en el cas contrari haurà de ser de 6 m. 
 
- Enterrats, sempre que estiguin protegits contra la corrosió que pugui provocar el terreny i amb una 
cobertura adequada contra les agressions mecàniques. En aquest cas les línies subterrànies han 
d'estar senyalitzades convenientment per a delimitar-ne la trajectòria i la fondària.  
 
8.2.8. No s'hi han de fer empalmaments. En al cas que calgui allargar-les, s'han de fer amb una presa 
de corrent intermèdia, de manera tal que el grau de protecció del conjunt no variï. Si això no fos 
possible, cal fer servir un quadre de connexió en aquells llocs on sigui necessari (ambient humit o 
conductor). Aquest conductors han de portar incorporat el fil de protecció (verd i groc). No es 
aconsellable l'ús d'un fil de protecció separat del fil d'alimentació.  
 
8.2.9. Els fils elèctrics que van connectats a màquines, moltes de les quals són mòbils, pateixen un 
deteriorament mecànic molt superior, raó per la qual caldrà revisar periòdicament, a més de la 
continuïtat elèctrica, l'estat físic en què està la coberta aïllant. 
 
8.2.10. Els fils que portin corrent a màquines de la classe II (aïllament doble) i classe III (tensions de 
seguretat) no cal que portin incorporat el conductor de protecció.  
 
8.2.11. Els que portin corrent a màquines de classe I (necessitat de contacte de massa) han de 
portar-lo incorporat.  
 
 



Estudi de Seguretat i Salut 
 

 
 
 

18 

  

8.3. Receptors. 
 
8.3.1. Cal considerar de classe I i OI tots el punts de llum situats en llocs accessibles, i hauran d'estar 
protegits mitjançant un interruptor diferencial d'alta sensibilitat (30 mA). 
 
8.3.2. Els portàtils d'enllumenat s'han de fer servir a tensió de seguretat de 24 V en ambients humits o 
conductius. 
 
8.3.3. En el cas que estiguin en ambients humits o molt conductius, caldrà utilitzat portalàmpades de 
seguretat estancs a l'aigua i la pols (amb tensions superiors a 50 V). 
 
8.3.4. Sempre que es treballi en ambients humits o conductius, totes les eines portàtils hauran de ser 
de classe II (radials) o bé s'hauran d'alimentar amb tensions de seguretat (vibradora) i han d'estar 
protegides per un interruptor diferencial d'alta sensibilitat (30 mA). 
 
8.3.5. La resta de maquinària d'obra, tenint en compte que la seva alimentació és amb una tensió 
superior a 50 V. i que són de classe OI, estaran connectades a la xarxa general de presa a terra. 
Aquesta xarxa general de presa a terra tindrà una resistència òhmica baixa < 80 ohm, tenint en 
compte que el diferencial al qual són connectades és de sensibilitat mitjana (300 mA). 
 
 
Art 9. Instal·lació de prevenció d'incendis.  
 
9.1. Es col·locaran extintors en l'obra. El seu nombre i capacitat serà l'indicat a la norma U.N.E. i tenint 
en compte les incompatibilitats de l'ús de diferents extintors. 
 
9.2. S'habilitarà en cas que sigui necessari un local d'emmagatzematge de matèries inflamables, 
separat de la resta de locals, degudament senyalitzat i complirà l'establert en l'OGSHT. 
 
9.3. Els extintors col·locats a l'obra es revisaran cada sis mesos com a màxim i quedaran reflectit a la 
tarja de l'aparell. 
 
 
Art 10.  Instal·lacions mèdiques.  
 
10.1. Es disposarà d'una farmaciola contenint el material especificat en l' Ordenança General de 
Seguretat i Salut en el Treball.  
 
10.2. La farmaciola es revisarà mensualment i es reposarà immediatament el material consumit. 
 
 
Art 11.  Instal·lacions de salut i benestar.   
 
11.1. Tindran com a mínim: 
 
- El terra, parets i sostres seran impermeables. 
- L'alçada mínima serà de 2m. 
- Estaran il·luminats i tindran una ventilació adequada. 
- A l'hivern estaran dotats de calefacció. 
 
      
11.2. Vestidors i serveis.             
        
11.2.1. Els vestidors han de tenir una alçada mínima  de 2,3 m. i una superfície de 2 m² per cada 
treballador que els hagi de fer servi. Han d'estar dotats de seients, armaris de roba individual amb 
clau, un com a mínim per cada treballador. 

 
11.2.2. Els lavabos han de disposar d'una pica amb aigua corrent i sabó per cada 10 treballadors o 
fracció i un mirall per cada 25 treballadors o fracció. 
 
11.2.3. Es disposarà d'un W.C. en cabina individual de 1,40 x 1,40 x 2,30 per a cada 25 treballadors. 
                                                             
11.2.4. Es disposarà d'una dutxa amb aigua freda i calenta per cada 10 treballadors o fracció.  
 
11.2.5. Per a la neteja i conservació d'aquests locals es disposarà d'un treballador amb la dedicació 
necessària per a aquesta finalitat. 
 

3.2.4 Serveis de prevenció  
 
Art 12.  Serveis Mèdics.   
 
12.1. A l'obra s'haurà d'informar de l'emplaçament dels diferents Centres Mèdics (Serveis propis, 
Mútues Patronals, Mútues Laborals, Ambulatoris, etc.)  on s'ha de traslladar als accidentats per a un 
més ràpid i efectiu tractament. Es disposarà a l'obra en un lloc ben visible una llista amb els telèfons i 
adresses dels Centres assignats per a urgències, ambulàncies, taxis, etc. per garantir un ràpid transport 
dels possibles accidents als Centres d'assistència.  
 
12.2. Tot el personal que comenci a treballar a l'obra, haurà de passar un reconeixement mèdic previ 
al treball, i que es repetirà en el període d'un any.  
 
12.3. L'empresa constructora disposarà d'un servei mèdic d'empresa o mancomunat. 
      
 
Art 13.  Servei tècnic de seguretat i salut.  
 
13.1. L'empresa constructora disposarà d'assessorament en seguretat i salut. 
 
13.2. S'anomenarà un vigilant de seguretat d'acord amb allò previst en l'Ordenança General de 
Seguretat i Salut en el treball. Es constituirà el Comitè de Seguretat i Salut quan el nombre de 
treballadors superi allò previst en l'ordenança laboral de la construcció o en tot cas, allò que disposi el 
conveni col·lectiu provincial. 
 
 
Art 14.  Pla de seguretat i salut.  
 
14.1. El Contractista està obligat a redactar un pla de Seguretat i Salut, adaptat aquest estudi als seus 
mitjans i mètodes d'execució, que haurà de ser aprovat per la direcció facultativa de l'obra. 
 
 

3.2.5 Amidament i abonament de les obres 
 
Art 15. Els elements de protecció individuals, tals com: cascos, pantalles, ulleres, màscares, filtres, 
protectors auditius, cinturons de seguretat, granota de treball, impermeable, davantal de cuir, 
maniguet per a soldador, parell de polaines, guants, botes, dispositius anticaigudes, armilles 
reflectants, braçal reflexiu, etc ..., s'amidaran per unitat realment utilitzada durant tot el període de les 
obres en els moments en que siguin necessaris. De manera que si es constata la no utilització d'algun 
d'aquests elements en la corresponent certificació d'obra s'aplicarà una reducció d'amidament 
proporcional al període en que s'ha incomplert l'obligació d'ús. 
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Art 16. Les senyals i rètols s'amidaran i abonaran per unitat realment utilitzada, els preus inclouen la mà 
d'obra per al seu muntatge i desmuntatge. 
 
Art 17. Els cordons de balisament s'amidaran i abonaran per metre lineal realment col·locat, inclouen 
la part proporcional de suports, la maquinària i mà d'obra necessària per la seva execució i posterior 
desmuntatge. 
 
Art 18. Les baranes i tanques s'amidaran i abonaran per metre lineal realment col·locat, inclouen la 
maquinària, mà d'obra i materials auxiliars necessaris per la seva col·locació i posterior desmuntatge, 
els preus també la part proporcional de muntatges i desmuntatges que es produexin durant el 
transcurs de l'obra. 
 
Art 19. Els taulons o enreixats per la protecció de forats s'amidaran i abonaran per metre quadrat 
realment col·locat, inclouen la maquinària, mà d'obra i materials auxiliars necessaris per a la seva 
col·locació i posterior desmuntatge. 
 
Art 20. Els topalls s'amidaran i abonaran per unitat realment col·locat,  inclouen tots els elements i 
mitjans auxiliars necessaris per a la seva col·locació i posterior desmuntatge. 
 
Art  21. Els extintors s'amidaran i abonaran per unitat realment col·locada a l'obra, inclouen el suport, 
mà d'obra i mitjans auxiliars necessaris per a la seva col·locació. Les revisions periòdiques no 
s'abonaran, estant inclòs el seu cost en les despeses generals. 
 
Art 22. Els locals: vestuaris, aseos, oficina, s'amidaran i abonaran o bé per metre quadrat realment 
construït o per mes de lloguer, inclouen en qualsevol cas tots els elements i mitjans auxiliars necessaris 
per a la seva execució i posterior desmuntatge. 
 
Els locals per emmagatzematge de matèries inflamables i caseta d'eines no s'abonaran, estant inclòs 
el seu cost en les despeses generals. 
 
Art 23. Tots els elements complementaris dels locals: taules, bancs, escalfa-plats, radiadors, taquilles, 
piquetes, recipients, dutxa, W.C., lavabos, miralls, escalfadors, penjadors, arxivadors, taulons d'anuncis, 
taules de dibuix, s'amidaran i abonaran per unitat realment instal·lada, inclouen els transport, 
elements i mitjans auxiliars necessaris per a la seva instal·lació. 
 
Art 24. Les escomeses de l'obra s'amidaran i abonaran per unitat fins a peu de comptador. El 
comptador, tots els aparells relacionats amb ell i tota la part de conduccions col·locada a partir del 
comptador seran a càrrec del contractista. 
 
Art 25. La instal·lació de posta a terra s'amidarà i abonarà per unitat, inclouen tots els elements, 
mitjans i mà d'obra necessària per a la seva execució. 
 
Art 26. Del quadre de comandament provisional de l'obra s'amidarà i abonarà únicament els 
elements de protecció contra contactes; diferencials de mitja i alta sensibilitat, interruptors 
automàtics, connexió a terra. Els elements restants aniran a càrrec del contractista. 
 
Art 27. Les partides de: farmaciola, reposició de material de sanitari, llitera d'evacuació, 
reconeixement mèdic i reunió comitè de seguretat, s'amidaran i abonaran per unitat real, inclouen 
els elements i mitjans auxiliars que siguin necessaris. 
 
Art 28. L'estrebat i apuntalament de rases s'amidaran per metre quadrat de secció longitudinal mitja 
de rasa real, correcta i completament estrebada i apuntalada; i abonaran als preus corresponents 
en funció del percentatge de protecció dels talls oberts. Els preus inclouen en tots els casos el càlcul si 
és necessari, la col·locació del material, i tots els elements, operacions i mitjans auxiliars necessaris per 
al seu posterior desmuntatge. Tenint en compte que es tracta d'una mesura de seguretat que sols és 
útil quan està perfectament col·locada i apuntalada, no seran d'abonament els trams en que es 

detecti una menor protecció de la indicada al corresponent preu o un mal apuntalament, sempre 
que el Contractista no hagi corregit la incorrecció abans de prosseguir amb els treballs. 
 
Art. 29. Totes les partides es certificaran desprès d'haver-se esgotat l'obligació de mantenir les 
corresponents mides de seguretat. Es a dir, en general, la major part de les mides de seguretat 
s'abonaran al final de les obres.  
 
En el cas de que durant algun període de temps no s'hagi complert l'obligació d'adoptar alguna 
mida de seguretat s'aplicarà un descompte de la corresponent certificació d'obra, proporcional a 
aquest període de temps respecte el termini d'execució de les obres. 
 
Art. 30. La percepció per part del constructor del preu de les partides d'obra del Pla de Seguretat serà 
ordenada mitjançant certificacions complementàries a les certificacions pròpies de l'obra general 
expedides de la forma que per ambdues s'hagi establert  en les clàusules contractuals del Contracte 
 d'obra i d'acord amb les normes que regulen el Pla de Seguretat d'obra. 
 
La Direcció Facultativa, en compliment de les seves atribucions i responsabilitats, ordenarà la bona 
marxa del Pla tant en els aspectes d'eficiència i control tanmateix com les liquidacions econòmiques 
fins el seu total.        
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4. PRESSUPOST 

4.1 AMIDAMENTS 
 

1,01 Casc de seguretat homologat Total partida: 150,00 Ut 

1,02 Ulleres antipols i antiimpacte Total partida: 150,00 Ut 

1,03 Careta per a respiració antiimpacte Total partida: 150,00 Ut 

1,04 Filtres per a mascareta antipols Total partida: 125,00 Ut 

1,05 Mascareta antipols Total partida: 25,00 Ut 

1,06 Protector auditiu Total partida: 25,00 Ut 

1,07 Cinturó de seguretat Total partida: 25,00 Ut 

1,08 Granota de treball Total partida: 150,00 Ut 

1,09 Impermeable Total partida: 150,00 Ut 

1,10 Parell de guants de cuiro Total partida: 150,00 Ut 

1,11 Botes impermeables a l'aigua  Total partida: 150,00 Ut 

2,01 Tanca de fusta ancorada amb daus de formigó inclós enderroc i desmuntatge Total partida: 100,00 Ml 

2,02 Balisament lluminòs intermitent, inclòs l'equip de bateries o instal.lació elèctrica Total partida: 100,00 Ml 

2,03 Extintor de pols polivalent, inclòs suport i col.locació Total partida: 10,00 Ut 

2,04 Estrebat a dues cares de rasa per a serveis urbans Total partida: 200,00 M2 

3,01 Farmaciola instal.lada en obra Total partida: 1,00 Ut 

3,02 Formació en seguretat i salut en el treball Total partida: 500,00 H 

3,03 Lloguer caseta d'obra totalment equipada Total partida: 12,00 Mes 
 

4.2 QUADRE DE PREUS UNITARIS 
 
Preu Nº s1: Ut Casc de seguretat homologat              5,54 € 
Preu Nº s2: Ut Ulleres antipols i antiimpacte          13,68 € 
Preu Nº s3: Ut Careta per a respiració antiimpacte          18,90 € 
Preu Nº s4: Ut Filtres per a mascareta antipols             3,26 € 
Preu Nº s5: Ut Mascareta antipols        162,86 € 
Preu Nº s6: Ut Protector auditiu          12,37 € 
Preu Nº s7: Ut Cinturó de seguretat          20,85 € 
Preu Nº s8: Ut Granota de treball          40,39 € 
Preu Nº s9: Ut Impermeable          13,91 € 
Preu Nº s10: Ut Parell de guants de cuiro             5,87 € 
Preu Nº s11: Ut Botes impermeables a l'aigua           28,27 € 
Preu Nº s12: Ml Tanca de fusta ancorada amb daus de formigó inclós enderroc i desmuntatge          35,83 € 
Preu Nº s13: Ml Balisament lluminòs intermitent, inclòs l'equip de bateries o instal.lació elèctrica             5,87 € 
Preu Nº s14: Ut Extintor de pols polivalent, inclòs suport i col.locació        97,72 € 
Preu Nº s15: Ut Farmaciola instal.lada en obra        558,70 € 
Preu Nº s16: H Formació en seguretat i salut en el treball          13,03 € 
Preu Nº s17: Mes Lloguer caseta d'obra totalment equipada      431,00 € 
Preu Nº s18: M2 Estrebat a dues cares de rasa per a serveis urbans          15,52 € 
 
 
 
 
 
 

4.3 PRESSUPOST PARCIAL 
 
PROTECCIONS INDIVIDUALS       
1,01 . (Preu nº s1) Ut Casc de seguretat homologat 100 Ut x              5,54 € / Ut = 554,00 € 
1,02 . (Preu nº s2) Ut Ulleres antipols i antiimpacte 100 Ut x          13,68 € / Ut = 1.368,00 € 
1,03 . (Preu nº s3) Ut Careta per a respiració antiimpacte 100 Ut x          18,90 € / Ut = 1.890€ 
1,04 . (Preu nº s4) Ut Filtres per a mascareta antipols 100 Ut x             3,26 € / Ut = 326,00 € 
1,05 . (Preu nº s5) Ut Mascareta antipols 25 Ut x        162,86 € / Ut = 4.071,50 € 
1,06 . (Preu nº s6) Ut Protector auditiu 25 Ut x          12,37 € / Ut = 309,25 € 
1,07 . (Preu nº s7) Ut Cinturó de seguretat 25 Ut x          20,85 € / Ut = 521,25 € 
1,08 . (Preu nº s8) Ut Granota de treball 100 Ut x          40,39 € / Ut = 4.039,00 € 
1,09 . (Preu nº s9) Ut Impermeable 100 Ut x          13,91 € / Ut = 1.391,00 € 
1,10 . (Preu nº s10) Ut Parell de guants de cuiro 100 Ut x             5,87 € / Ut = 587,00 € 
1,11 . (Preu nº s11) Ut Botes impermeables a l'aigua  100 Ut x          28,27 € / Ut = 2.827,00 € 

   SUMA        17.884,00 € 
            

PROTECCIONS COL.LECTIVES       
2,01 . (Preu nº s12) Ml Tanca de fusta ancorada amb daus de 

formigó inclós enderroc i desmuntatge 
100 Ml x          35,83 € / Ml = 3.583,00 5 

2,02 . (Preu nº s13) Ml Balisament lluminòs intermitent, inclòs 
l'equip de bateries o instal.lació elèctrica 

100 Ml x             5,87 € / Ml = 587,00 € 

2,03 . (Preu nº s14) Ut Extintor de pols polivalent, inclòs suport i 
col.locació 

10 Ut x        97,72 € / Ut = 977,20 € 

2,04 . (Preu nº s18) M2 Estrebat a dues cares de rasa per a serveis 
urbans 

200 M2 x             15,52 € / M2 = 3.104,00 € 

   SUMA        8.251,20 € 
            

MEDICINA PREVENTIVA I FORMACIÓ DEL PERSONAL       
3,01 . (Preu nº s15) Ut Farmaciola instal.lada en obra 1 Ut x        558,70 € / Ut = 558,70 € 
3,02 . (Preu nº s16) H Formació en seguretat i salut en el treball 500 H x          13,03 € / H = 6.515,00 € 
3,03 . (Preu nº s17) Mes Lloguer caseta d'obra totalment equipada 12 Mes x      431,00 € / Mes = 5.172,00 € 

   SUMA        13.245,70 € 
 

4.4 PRESSUPOST GENERAL 
 
1 PROTECCIONS INDIVIDUALS 17.884,00 € 
2 PROTECCIONS COL·LECTIVES 8.251,20 € 
3 MEDICINA PREVENTIVA I FORMACIÓ DEL PERSONAL 13.245,70 € 

    
 PRESSUPOST EXECUCIO MATERIAL 39.380,90 € 

 
 
Febrer de 2007 
 
Els autors del projecte   
   
   
   
   
Ignasi Samper Sugrañes  Josep Mª Torné Sans 
Enginyer de Camins, Canals i Ports  Enginyer de Camins, Canals i Ports 
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CAPÍTOL I:  DISPOSICIONS GENERALS 

ART. I.1  OBJECTE DEL PLEC 
 
El present Plec de Prescripcions Tècniques constitueix el conjunt de condicions que han de regir en 
d'execució de les obres definides al PROJECTE D’URBANITZACIÓ DELS CARRERS SARAGOSSA, D’EN 
ROCAMORA, D’EN RIBES, D’HUYÀ , BAIXADA DE LA BENEFICÈNCIA  I PASSATGE D’EN RIBES. Al 
municipi de TARRAGONA. 
 
L'execució de les obres s'efectuarà d'acord amb el present Plec i segons l'especificació detallada 
de les obres contingudes a la Memòria, Plànols, Amidaments i altres documents que constitueixen 
el Projecte i que el Contractista declara conèixer i acceptar i a totes les instruccions que rebi de la 
Direcció Facultativa, la qual dictarà les disposicions necessàries per a resoldre de la manera que 
cregui convenient totes les dificultats de detall que es puguin presentar. 
    

ART. I.2  DOCUMENTS QUE DEFINEIXEN LES OBRES 
 
Les obres objecte del present projecte estan definides a la memòria i annexos, plànols, pressupost i 
al present Plec. 
 
El Contractista resta obligat a examinar i conèixer cadascun d'aquests documents en totes les 
seves parts. El Contractista resta obligat a informar immediatament a la Direcció Facultativa de 
qualsevol ambigüitat, error u omissió que detecti en qualsevol punt dels documents esmentats, en 
la intel·ligència de que tindrà responsabilitat sobre els errors, excessos d'amidament o danys que es 
produïssin per manca d'haver informat correctament a la Direcció Facultativa. 
 

ART. I.3  REPRESENTANT DEL CONTRACTISTA A L'OBRA 
 
El Contractista estarà representat de forma permanent, per persona o persones amb poder 
suficient per a disposar sobre qüestions relatives a l'obra. Aquesta representació haurà d'estar 
vinculada a persona o persones amb coneixements tècnics de grau superior o mitjà. La seva 
designació s'haurà de comunicar a la Direcció Facultativa abans de la data de començament 
dels treballs. 
 
A la presentació de l'oferta, el Contractista adjuntarà una relació del quadre tècnic que destinarà a 
les obres, especificant-ne la categoria professional i experiència en realitzacions similars. 
 

ART. I.4  PROPIETAT, DIRECCIÓ FACULTATIVA I INSPECCIÓ FACULTATIVA 
 
La Propietat és l’AJUNTAMENT DE TARRAGONA. La Direcció Facultativa actuarà per compte de la 
Propietat i estarà formada pels tècnics designats per la Propietat, a saber: Enginyer i/o Arquitecte 
Director, tècnics de Control de Qualitat i Assajos, tècnics de Seguretat i Salut en el treball. 
 
La Direcció Facultativa tindrà accés lliure en tot moment, i podrà exigir la presentació de 
documents justificatius del compliment de les obligacions contractuals i factures de 
subministrament de materials aplegats en l'obra o incorporats a la seva execució, així com els 
certificats oficials d'homologació de les seves característiques i bondat. 
 
A més a més tindrà les següents funcions: 
 

a) Facilitar al Contractista la interpretació del projecte d'obra i la seva execució. 
 

 
b) Verificar en tot moment el curs de l'obra, compliment de les condicions del contracte i el 
seu desenvolupament d'acord al projecte i als terminis del programa d'execució. 
 
c) Comprovar els aplecs de material, les seves característiques i estat i la seva adequació al 
curs de les obres, determinar les anàlisis i assajos necessaris i rebutjar els materials 
inadequats o imperfectes.  
 
d) Comprovar la bona execució de totes les unitats d'obra i fixar les penalitzacions 
econòmiques que s'esdevinguin en cas de no complir les condicions contractuals. 
 
e) Advertir les anomalies que es produeixin i autoritzar la suspensió o aplaçament de l'obra 
per termini no superior a vuit dies: proposar un termini més gran quan ho aconsellin 
circumstàncies de seguretat, defensa del patrimoni arqueològic o artístic del Municipi, 
naturalesa diferent de la prevista de les unitats d'obra a realitzar, circumstàncies 
meteorològiques o altres. 
 
f) Disposar la senyalització de les obres en execució sense perjudici de la responsabilitat del 
Contractista pel que això respecte. 
 
g) Comprovar les fonamentacions disposades a l'obra i la seva adequació a la naturalesa 
del terreny, així com els sistemes d'apuntalament i seguretat contra esllavissades dels 
talussos. 
 
h) Proposar les modificacions que sobre el projecte, durant l'execució, aconsellin l'estat, 
naturalesa o accidents del terreny o de l'obra, per raons tècniques o per la dels materials 
disponibles. 
 
i) Verificar la fabricació del material a utilitzar a l'obra, prèvia comunicació del nom i dades 
del fabricant a qui li ho hagi encomanat el Contractista. 
 
j) Establir, si ho creu convenient, terminis parcials d'execució de l'obra, sempre que no 
estiguin determinats en el projecte, oferta del Contractista o condicions de l'adjudicació. 

 
La Inspecció Facultativa correspon als tècnics municipals de Tarragona. La Inspecció Facultativa 
tindrà accés lliure a l'obra en tot moment, podrà exigir el compliment de la normativa municipal en 
totes les qüestions relacionades amb l'obra, i podrà demanar la presentació dels certificats oficials 
d'homologació de les característiques i bondat dels materials i dels resultats dels assajos relatius a 
l'obra; sense que això hagi de suposar una variació en els preus o en el termini de l'obra. 
 

ART. I.5  SOBRE LA CORRESPONDÈNCIA OFICIAL 
 
El Contractista tindrà dret a que se li doni rebut, si ho demanda, de les comunicacions o 
reclamacions que dirigeixi la Direcció Facultativa i, a l'hora, estarà obligat a tornar-li els originals o 
una còpia de les ordres que d'ell en rebi, anotant al peu la paraula "assabentat". 
 
El "Llibre d'Ordres" s'obrirà a la data de la comprovació del replanteig i es tancarà a la data de la 
recepció definitiva, estarà a disposició de la Direcció Facultativa que, quan sigui necessari, hi 
anotarà les ordres, instruccions i comunicacions que estimi oportunes, autoritzant-les amb la seva 
signatura.  
 
Sempre que no hi hagi autorització expressada per escrit de la Direcció Facultativa en un altre 
sentit s'han d'entendre els següents supòsits: 
 
a) No s'aprova cap variació sobre les determinacions definides en el projecte o en ordres escrites 
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anteriorment.  
 

b) No s'abonarà cap increment d'amidament ni treballs extraordinaris que s'hagi produït per 
necessitats, iniciativa o conveniència del Contractista, encara que s'en hagi informat verbalment. 
En tots els casos el Contractista ha de reclamar prèviament a l'execució dels increments 
d'amidaments o de les obres extraordinàries l'aprovació per escrit dels esmentats increments 
d'amidaments o treballs extraordinaris. 
 
El Contractista també estarà obligat a transcriure en l'esmentat Llibre, per ell mateix o mitjançant el 
seu Delegat, totes les ordres o instruccions que rebi per escrit de la Direcció, i a signar, als efectes 
procedents, l'oportú rebut, sense perjudici de la necessitat d'una posterior autorització d’aquestes 
transcripcions per la Direcció, amb la seva signatura, en l'esmentat llibre.  
 

ART. I.6  PRESCRIPCIONS COMPLEMENTÀRIES 
 
Les ordres que imparteixi la Direcció de les Obres seran executades obligatòriament; de no ser així 
es podran aplicar penalitzacions econòmiques sobre els preus del contracte. 
 
Totes les obres s'executaran sempre atenent-se a les regles de la bona construcció i amb materials 
de primera qualitat, amb subjecció a les normes del present Plec. En tots aquells casos en que no 
es detallen les condicions, tant dels materials com de l'execució de les obres, el Contractista 
s'atendrà a allò que el costum ha establert com a regla de la bona construcció. 
 
Les omissions en Plànols i Plecs de Prescripcions o les descripcions errònies dels detalls de l'obra que 
siguin indispensables per a dur a terme l'esperit i intenció exposats als Plànols i Plec de Prescripcions, 
o que, per ús i costum, hagin d’ésser realitzats, no només no eximeixen al Contractista de 
l'obligació d'executar aquests detalls d'obra omesos o erròniament descrits, sinó que, pel contrari, 
hauran d'ésser executats com si haguessin estat especificats, completa i correctament, als Plànols i 
Plec de Prescripcions. 
 

ART. I.7  PLÀNOLS DE DETALL 
 
Tots els plànols de detall preparats durant l'execució de les obres, hauran d'estar aprovats per la 
Direcció Facultativa de les obres. Sense aquest requisit no podran realitzar-se els treballs 
corresponents, i conseqüentment, no seran d'abonament. 
 

ART. I.8  INSTAL·LACIONS AUXILIARS  
 
El Contractista resta obligat a construir pel seu compte, conservar i enretirar al final de les obres, 
totes les edificacions auxiliars per a oficines, magatzems, coberts, etc. 
 
El Contractista ha de disposar d’una oficina d’obra, dins de l’àmbit de les obres, en cas de tractar-
se d’una oficina transportable aquesta s’ubicarà allà on indiqui la Direcció Facultativa. L’oficina 
d’obres ha de disposar d’aigua, llum, calefacció, refrigeració, telèfon i fax. Almenys els ordinadors 
personals del Contractista, hauran de disposar de connexió a internet. 
 
A banda de totes les instal.lacions de seguretat i salut necessaries  i de totes les dependències i 
instal.lacions que el Contractista estableixi per al seu propi ús el Contractista ha de disposar a 
l’oficina d’obra, almenys, les següents dependències: 
 
 

 1 (una) Sala de reunions, adequada per a un màxim de 8 (vuit persones) a disposició de la 

Direcció Facultativa i/o de la Propietat; incloent taula, cadires i expositors. 
 
 
Totes aquestes obres estaran supeditades a l'aprovació de la Direcció Facultativa en allò que fa 
referència a la seva ubicació, cotes, etc..., i en el seu cas, a l'aspecte estètic. 
 
Amb previ avís, i si en un termini de seixanta (60) dies a partir d'aquest, el Contractista no hagués 
procedit a l'enretirada de totes les instal·lacions, eines, materials, etc..., després de l'acabament de 
l'obra, la Propietat pot manar retirar-ho per compte del Contractista. 

ART. I.9  SENYALITZACIÓ I PRECAUCIONS 
 
Durant l'execució dels treballs, el Contractista evitarà destorbar el trànsit més del necessari i evitarà 
fins on sigui possible, molestar al veïnat amb sèquies obertes, terres remogudes, dipòsits de 
materials, voreres aixecades, etc. 
 
Es obligació del Contractista organitzar la seqüència de les obres de tal manera es puguin 
mantenir sempre els mínims accessos a les parcel.les. En cas de que això no es compleixi la 
Direcció Facultativa podrà ordenar l'adequació d'accessos o afermats provisionals la construcció 
dels quals anirà totalment a càrrec del Contractista. 
 
Els tipus d'aparells de senyalització de precaució especials, taulers, tanques, il·luminació, etc., seran 
els que disposi la Direcció Facultativa o, en el seu defecte, la Inspecció Facultativa, essent 
obligació del Contractista la seva col·locació en els llocs que li siguin indicats per la Direcció, sense 
que això suposi cap perjudici en la responsabilitat dels danys que es puguin produir per 
insuficiència o per no ser adequades de les senyalitzacions i precaucions. 
 
Seran per compte del Contractista les despeses que per vigilància i material de senyalització i 
precaucions, s'ocasionin en compliment del present article, així com les despeses per danys a 
tercers que es poguessin ocasionar per una senyalització insuficient o inadequada. 
 

ART. I.10  RESPONSABILITAT PER DANYS I PERJUDICIS 
 
El Contractista serà responsable durant l'execució de les obres de tots els danys i perjudicis, directes 
o indirectes, que es poguessin ocasionar a qualsevol persona, propietat o servei públic o privat 
com a conseqüència dels actes, omissió o negligències del personal al seu càrrec o d'una deficient 
organització de les obres. 
 
Els serveis públics o privats que resultin danyats hauran de ser reparats, pel seu compte, amb 
arreglament a la legislació vigent sobre el particular. 
 
Les persones que resultin perjudicades hauran de ser compensades adequadament a costa del 
Contractista. 
 
Les propietats públiques o privades que resultin danyades hauran de ser reparades a costa del 
Contractista, o compensat el dany i perjudici causat. 
 
 

ART. I.11  DESPESES DE CARÀCTER GENERAL A CÀRREC DEL CONTRACTISTA  
 
Seran per compte del Contractista les següents despeses: 
 

- Vigilància de l’obra, incloent el subministrament, muntatge i desmuntatge de tancaments 
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provisionals per a evitar l’entrada a parcel·les i/o terrenys d’accés restringit. 
- Despeses de modificacions de projecte i/o redacció de projecte de liquidació. 
- Les despeses de legalització de tots els serveis urbans construïts, i de tots els projectes 

modificats al respecte. 
- Les despeses d’evacuació de deixalles i escombraries. 
- Les despeses de neteja de l'obra en acabar-la, incloses les eines i materials necessaris per a 

fer-ho. 
- Les despeses de remoció de les instal·lacions i senyalitzacions, enretirada amb motiu de 

l'obra. 
- Les despeses de muntatge, conservació i enretirada de les instal·lacions de subministrament 

d'aigua i energia elèctrica necessària per a l'obra.      
- Les despeses de demolició de les instal·lacions provisionals. 
- Les despeses derivades d'excavacions i moviments de terres auxiliars per a arribar 

correctament als corresponents talls de l'obra. 
- Les despeses d'enretirada dels materials rebutjats i correcció de les deficiències observades 

i posades de manifest pels corresponents assajos i proves. 
- Les despeses corresponents a assajos d'elements d'obra defectuosos o incorrectes. 
- Les despeses per les proves generals a efectuar-se abans de la recepció de cadascuna de 

les parts d’obra. 
- Les despeses de topografia i les despeses necessàries per a l'aixecament de plànols de 

totes les obres realment executades (en arxius CAD i coherents amb les bases 
topogràfiques del present projecte) de totes les instal·lacions i obres executades. 

- Totes les despeses en concepte de permisos, redacció de projectes, visats, llicències i 
dictàmens necessaris per a l'execució i posta en servei de les obres d'enllumenat, equips 
hidràulics i d'electricitat i de tots els serveis urbans i instal·lacions construïdes en general, així 
com de les taxes i impostos que s'en derivin i les despeses per a l'obtenció de l'autorització 
de posta en servei per part dels organismes competents. 

- Les despeses de control de qualitat i assajos fins a un 1% (ú per cent) del pressupost 
d’execució material de l'obra. 

- El subministrament i la col.locació i desmuntatge de 2 (dos) cartells d’obra d’acord el 
disseny habitual de l’Ajuntament de Tarragona per a obres similars. 

 

ART. I.12  PROVES GENERALS QUE HAN D'EFECTUAR-SE ABANS DE LA RECEPCIÓ 
 
Un cop acabades les obres, es sotmetran a les proves de resistència i funcionament que ordeni la 
Direcció Facultativa i/o la Inspecció Facultativa, d'acord amb les especificacions i normes en vigor, 
així com a les prescripcions del present Plec. Totes aquestes proves aniran a càrrec del 
Contractista. 
 

ART. I.13  TERMINI DE GARANTIA 
 
Un cop realitzada la recepció provisional de les Obres, hi haurà un termini de garantia d'un any, i 
durant el qual, el Contractista haurà de conservar a compte seu totes les obres del projecte.  
 

ART. I.14  TREBALLS A REALITZAR EN ELS DESVIAMENTS NECESSARIS PER A LES OBRES 
 
Qualsevol treball que s'hagi de realitzar en els desviaments per a facilitar les obres objecte del 
present Plec, serà a càrrec del Contractista, sempre que estiguin motivats en interès propi i per a 
facilitar l'execució de les obres adjudicades. Si els desviaments són determinats per la Direcció 
Facultativa, els treballs seran executats pel Contractista, però se li abonarà amb càrrec al 
pressupost de les obres. 
 

Abans de l'obertura al trànsit dels esmentats desviaments, les vies públiques afectades seran 
objecte de repàs del sòl pel Contractista per a deixar-les en perfectes condicions de trànsit i 
tanmateix estarà obligat a reconstruir els paviments que haguessin pogut quedar danyats a 
conseqüència dels desviaments establerts. 
 
Qualsevol reposició s'haurà de realitzar d'acord amb els criteris dels Serveis Tècnics Municipals 
corresponents. 
 

ART. I.15  PRESTACIONS DE TERCER 
 
La utilització pel Contractista de prestacions i serveis auxiliars de tercers no implica conformitat 
amb ella ni subroga a aquest, envers la Propietat en els drets d'aquell ni relleva al Contractista de 
les seves obligacions. 
 
 

ART. I.16  CONFRONTACIÓ DE PLÀNOLS I MESURES. REPLANTEIG 
 
El Contractista haurà de confrontar, després de rebuts tots els plànols que li hagin estat facilitats i 
haurà d'informar de seguida a la Direcció Facultativa de qualsevol contradicció existent. 
 
Les cotes dels plànols hauran, en general, de preferir-se a les mesures a escala. Els plànols a major 
escala hauran, en general, de ser preferits als de menor escala. 
 
El Contractista haurà de confrontar els plànols i comprovar les cotes d'aparellar l'obra, i serà 
responsable de qualsevol error que hagués pogut evitar si ho hagués fet. 
 
La Direcció Facultativa subministrarà al Contractista les bases topogràfiques del projecte i les 
definicions de projecte necessàries per al replanteig i execució de les obres en arxius CAD 
compatibles amb els programes de major difusió al mercat. El Contractista ha de tenir a la caseta 
d’obra  personal amb formació adequada i equips informàtics suficients per poder treballar els 
arxius informàtics i poder facilitar en qualsevol moment que la Direcció Facultativa ho requereixi 
qualsevol justificació gràfica relacionada amb les obres en suport informàtic i/o en paper. 
 
Durant tot el transcurs de l'obra el Contractista haurà de comptar amb un topògraf competent 
que garanteixi l'exactitud de tots els replantejos parcials que calgui fer i el qual es responsabilitzarà 
de l'aixecament d'un plànol de les obres realment executades que han de servir al Contractista 
per a justificar les corresponents certificacions parcials d’obra i, al final, la liquidació de l’obra. 
 
Si es produeixen errors de replanteig apreciables la Direcció Facultativa, al seu criteri, podrà fixar 
penalitzacions econòmiques sobre els elements afectats. 
 
Si l'error en el replanteig fos tant important que la Direcció Facultativa i/o la Inspecció Facultativa 
no admet les unitats d'obra afectades, aquestes s'hauran d'enderrocar i construir correctament a 
càrrec del Contractista.  
 
Ha de quedar ben clar que ni les comprovacions, ni la inspecció que porta a terme la Direcció 
Facultativa i/o la Inspecció Facultativa, eximeixen de responsabilitat al Contractista sobre els errors 
de replanteig, sigui quin sigui el moment en que aquests errors es manifestin. S'entén que la 
Direcció Facultativa supervisa les obres en la idea de que, a menys de que el Contractista ho 
manifesti expressament per escrit, el replanteig es produeix d'acord amb els plànols de projecte i 
les seves ordres escrites, que el Contractista els ha comprovat abans d'executar les obres 
corresponents i, a més a més, actua amb prou competència i el coneixement de causa necessari 
per tal de discriminar en cada moment quines són les comprovacions a realitzar en funció de les 
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característiques de la unitat d'obra a executar. 
 

ART. I.17  MESURES D'ORDRE I SEGURETAT 
 
El Contractista està obligat a adoptar totes les mesures d'ordre i seguretat necessàries per a la 
bona i segura marxa dels treballs. 
 
En tot cas, el Contractista serà únicament i exclusivament el responsable, durant l'execució de les 
obres de tots els accidents o perjudicis que pugui patir el seu personal o que aquest pugui causar a 
altres persones o entitats, assumint en conseqüència totes les responsabilitats annexes a la 
legislació vigent. Serà obligació del Contractista la contractació d'assegurances contra risc per 
incapacitat permanent o mort dels seus obrers, d'acord amb la legislació vigent. 
 

ART. I.18  DISPOSICIONS LABORALS VIGENTS 
 
L'adjudicatari estarà obligat a complir les disposicions referents a la legislació social i laboral i, en 
general, totes les disposicions referents a assegurances socials, subsidis i seguretat i higiene al 
treball, i la Propietat restarà lliure de qualsevol responsabilitat que se'n pogués derivar de 
l'incompliment de dites disposicions, de les que únicament serà responsable el Contractista. 
 
El Contractista queda, doncs, obligat a complir les lleis referents a la Protecció de la Indústria 
Nacional. 
 
La infracció de les anteriors disposicions facultarà a la Propietat per a la rescissió del Contracte, no 
eximint però, al Contractista de les responsabilitats contretes. 
 

ART. I.19  PLÀNOLS DE FINAL D'OBRA 
 
Previ a la recepció provisional de l'obra el Contractista presentarà els «Plànols de final d'obra» (els 
quals de fet han de resultar la “darrera versió” de les diferents justificacions gràfiques que ha 
d’aportar periòdicament) on es grafiaran amb exactitud totes les obres realment executades i tots 
els serveis urbans i instal·lacions preexistents. 
 
Els plànols es lliuraran provisionalment a la Direcció Facultativa per a la seva aprovació i 
definitivament a la Propietat. Els plànols s'aixecaran sobre suport informàtic compatible amb les 
programes de CAD de major difusió al mercat i estaran grafiats en les mateixes coordenades i 
sistema que el present projecte. 
 

ART. I.20  TERMINI D'EXECUCIÓ DE LES OBRES 
 
Llevat que en el propi contracte s'en fixi un altre el termini d'execució de les obres serà de deu (10) 
mesos comptats a partir de la data de contractació. 
 

ART. I.21  DESPESES DELS ASSAJOS 
 
El Contractista subministrarà, pel seu compte, als laboratoris assenyalats per la Direcció Facultativa i 
d'acord amb ella, una quantitat de material per assajar degudament classificat, igualment donarà 
totes les facilitats, personals i amb maquinària per a poder realitzar tots els assajos de forma adient.  
 
a) Els assajos i proves que s'hagin ordenat per haver aparegut materials o unitats d'obra 

defectuosos i els que s'hagin fet per propi interès del Contractista aniran a càrrec del 
Contractista. 

b) Els recàrrecs que l'empresa de Control de Qualitat i Assajos apliqui en concepte d'hores 
d'espera, avisos incorrectes, etc..., aniran a càrrec del Contractista. 

 
Les despeses de Control de Qualitat i Assajos fins a l'ú per cent (1%) del pressupost d’execució 
material, sense computar les anteriors a) i b), aniran a càrrec del Contractista. 
 

ART. I.22  REVISIÓ DE PREUS 
 
El present projecte no preveu una revisió de preus un cop adjudicades les obres. 

ART. I.23  DISPOSICIONS TÈCNIQUES A TENIR EN COMPTE 
 
Tant els materials com l'execució de les obres s'hauran d'atenir a la normativa oficial vigent. En tots 
els casos on s’esmenta una determinada normativa s’ha d’entendre que es refereix a la versió 
vigent de la normativa esmentada. 
 
En particular es tindran en compte les següents normes i Plecs de Condicions que puguin figurar en 
el text amb les abreviatures que per a cadascun d'ells s'indiquen a continuació, i seran 
complementaris del Present Plec en tot allò que en ell no s'hi contempli. 
 
PG 3: Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a obres de Carreteres i Ponts. PG-3/75 

(aprovat per OM de 5 de Febrer de 1975). 
  
PRC: Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a la recepció de ciments RC-75, publicant en 

el B.O.E. de 28 d'Agost de 1975. 
  
PTC: Plec General de Condicions Facultatives per a fabricació, transport i muntatge de formigó 

de l'Associació Tècnica de Derivats de Ciment. 
  
PAA: Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a canonades d'abastiment d'aigua. Aprovat 

per Ordre de 28 de Juliol de 1974. 
  
EHE: Instrucción de hormigón estructural. 
  
HP/5-79: Recomanacions per a la disposició i col·locació de carcasses. Institut Eduardo Torroja de la 

Construcció i del Ciment. 
  
Normes MV: Normes MV del MOPU. 
  
NTE: Normes tecnològiques de l'edificació. Centre d'Estudis de la Construcció. 
  
NBE-CPI 81: Norma bàsica NBE-CPI 81 sobre condicions de protecció contra incendis dels edificis. 
  
NTE-IEB/1974: Instal·lacions d'electricitat Baixa tensió. 
  
NLT/72: Normes d'Assaig del Laboratori de Transport i Mecànica del Sòl del Centre d'Estudis i 

Experimentació d'Obres Públiques. 
  
MELC: Mètodes d'assaig del Laboratori Central d'Assajos de Materials. 
    
UNE: Normes UNE 
  
ASTM: Normes ASTM 
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DIN: Normes DIN 
  
ICP: Instrucció per al control de fabricació i posta en obra de mescles bituminoses. 
  
ITH: Instrucció del IET per a tubs de formigó armat o pretensat. Juny 1980. 
  
IFF: Instrucció 6.2.IC 1975 sobre ferms flexibles (O.M. 12-3- 1976). 
  
IFR: Instrucció 6.2.IC 1975 sobre ferms rígids (O.M. 12-3- 1976) 
  
RBT: Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió i instruccions complementàries. Decret 2413/1973 

del 20 de Setembre. 
  
RCB: Reglament de xarxes i escomeses de combustibles gasosos, per Ordre del Ministeri 

d'Indústria del 18 de Novembre de 1974. 
  
RGC: Reglament general del servei públic de gasos combustibles. Decret 2913/1973 del 26 

d'octubre. Així com totes les Normes vigents en les companyies de serveis afectades (aigua, 
electricitat, telèfons, gas, etc.). 

 
Les normes relacionades completen les prescripcions del present Plec en allò referent a aquells 
materials i unitats d'obra no esmentats expressament en ell, resta en l'opinió de la Direcció 
Facultativa dirimir les possibles contradiccions existents. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CAPÍTOL II:  CONDICIONS GENERALS SOBRE ELS MATERIALS L'EXECUCIO I 

L'ABONAMENT DE LES UNITATS D'OBRA 
 

ART. II.1  REQUISITS PER A L'EXECUCIÓ 
 
El Contractista d'acord a l'execució de les obres haurà de complir els següents requisits: 
 

a) posar en coneixement de la Propietat el moment d'inici de les obres. 
b) atenir-se a les normes de la Direcció Facultativa per a les instal·lacions auxiliars i aplec de 

materials a peu d'obra, sense destorbar el trànsit i produir el menor destorb possible al 
veïnat. 

c) tenir cura, a compte seu, del material aplegat, sense que sigui admissible el fet de que 
s'hagi deteriorat des del seu aplec fins a la seva utilització. 

d) assenyalar l'obra amb balises i tanques de protecció adequades a efectes de seguretat de 
trànsit de vianants i vehicles, amb observació de les disposicions oficials d'aplicació i de les 
altres que en resultin de la prudent apreciació del propi Contractista i sota la seva 
responsabilitat. 

e) vigilar l'obra a compte seu des del seu inici fins a la recepció. 
f) observar les ordenances municipals d'aplicació. En especial les que afecten a llocs 

d'abocament de productes d'excavació o d'enderroc. 
 

ART. II.2  ORDRE D'EXECUCIÓ DELS TREBALLS 
 
El Contractista proposarà un programa i mètode de realització de les diferents obres basat en el 
Pla d'Obres que s'incorpora al projecte. Aquests podran ser acceptats o modificats per la Direcció 
Facultativa. 
 
L'ordre i moment d'execució de les diferents obres els fixarà la Direcció Facultativa, i el Contractista 
estarà en llibertat respecte a la seva organització o mitjans auxiliars a utilitzar. 
 
No obstant, quan la Direcció Facultativa ho estimi necessari, bé per necessitats de seguretat del 
personal de l'obra en sí, bé per higiene o bé per altres raons, podrà prendre a càrrec seu 
l'organització directa dels treballs essent totes les ordres obligatòries per al Contractista i sense que 
es puguin admetre reclamacions fonamentades en aquest particular. 
 
Tanmateix, el Contractista contrau l'obligació d'executar les obres en aquells trossos assenyalats 
que designi la Direcció Facultativa, tot i quan això suposi una alteració del programa general de 
realització dels treballs. Aquesta decisió de la Direcció Facultativa, es podrà fer per qualsevol motiu 
que la Propietat estimi suficient, i de manera especial, el que no es produeixi paralització de les 
obres, o disminució important del ritme d'execució, quan la realització del programa exigeixi 
determinats condicionaments del front de treball o la modificació prèvia d'alguns serveis públics, i, 
en canvi, sigui possible procedir a l'execució immediata dels trossos aïllats esmentats. 
 
En cap cas l'aprovació o modificació dels plans de treballs o mètodes d'execució eximiran al 
Contractista de la responsabilitat de complir el termini d'execució de les obres. 
 

ART. II.3  CONTROL DE LES OBRES 
 
Per tal de que es pugui dur a terme un efectiu control de les obres que es realitzen, no es lliurarà 
cap certificació sense que prèviament no es justifiquin la realització i el resultat dels assajos, anàlisis i 
proves de resistència efectuats pel laboratori, respecte a les unitats d'obra que s'inclouen en la 



PLEC DE CONDICIONS 
 

7 

 
 

 

  

corresponent relació valorada. 
 
La Direcció Facultativa de les obres es reserva el dret a efectuar els assajos que cregui necessaris, 
pels seus propis mitjans o en el laboratori que es designi en cada cas. 
 
En el cas de donar resultats insuficients a les qualitats exigides en el projecte, les despeses 
derivades de la repetició aniran a càrrec del Contractista, tants cops com sigui necessari fins a 
obtenir els resultats satisfactoris. 
 
Qualsevol defecte o irregularitat que en opinió de la Direcció Facultativa es produeixi en qualsevol 
part de l'obra objecte del present Plec de Condicions, haurà de ser corregit pel Contractista, qui 
estarà obligat a demolir i construir la part de l'obra afectada, tot i quan el defecte o anomalia 
produïda fos originat per assentaments del terreny, bé per manca de compactació o bé per a 
qualsevol altra causa. Aquests treballs seran realitzats per compte i risc exclusiu del propi 
Contractista. 
 
En els casos en que es preveu en el present Plec, les obres defectuoses però acceptades per la 
Direcció Facultativa seran objecte de penalitzaciò econòmica. Si el Contractista no accepta la 
penalitzaciò econòmica sempre podrà enderrocar i construir, al seu càrrec, les unitats d'obra 
segons es defineix al projecte o a les ordres escrites de l'Enginyer Director.  
 

ART. II.4  TÈCNICS ENCARREGATS DE LES OBRES PER PART DEL CONTRACTISTA 
 
El Contractista estarà obligat a tenir al front dels treballs almenys un tècnic titulat superior i un 
tècnic titulat de grau mitjà, tots dos amb dedicació completa a l’obra del Present projecte, la 
designació dels quals s'haurà de comunicar a la Propietat abans del començament del replanteig 
general. 
 
Les comeses fonamentals d'aquests tècnics, a banda d'organitzar i dirigir l'obra per la part del 
Contractista, seran les següents: 
 

a) Fer complir les normes de seguretat i salut que s'indiquen al present Plec o se li ordenin per 
part de la Direcció Facultativa, en especial les descrites a l’ Art. I.17  Mesures d'ordre i 
seguretat.  

 
b) En el cas de que, malgrat tot, prengui iniciatives diferents de les ordenades, les quals puguin 

afectar a la seguretat en l'Obra, es responsabilitzarà de les fets que s'en esdevinguin. En el 
cas de que vulgui lliurar-se d'assumir-ne responsabilitat haurà d'avisar immediatament de 
qualsevol incidència o novetat susceptible d'afectar a la seguretat a l'Enginyer Director i 
haurà d'aturar completament el front de l'obra, enretirar les màquines de la zona conflictiva 
i impedir-hi el pas de qualsevol persona fins que l'Enginyer Director doni les ordres oportunes.  

 
A més a més el Contractista haurà de disposar d’un topògraf qualificat que garanteixin en tot 
moment l'exactitud dels replantejos, que estiguin en disposició de intercanviar informació a tots els 
nivells amb els tècnics de la Direcció Facultativa  i que es responsabilitzin de la bondat dels plànols 
de l’obra acabada que periòdicament s’hauran de presentar a la Direcció Facultativa per al 
seguiment dels treballs. 
 

ART. II.5  UNITAT D'OBRA 
 
La unitat d'obra, als efectes de compliment del contracte i d'amidament i valoració, serà la que 
descriu en els corresponents articles del present Plec i, de forma complementària, serà la que es 
descriu en els corresponents preus d'execució material del QUADRE DE PREUS Nº 1.  

 
 
Totes les unitats s'han d'entendre com unitats completes, en el sentit de que inclouen tota la mà 
d'obra, la maquinària, els materials i les operacions accessòries per a que resultin correcta i 
completament acabades, sense que es pugui interpretar que algun treball complementari, 
necessari i inherent a la pròpia unitat d'obra no hi és inclòs. En particular, llevat que expressament 
s’indiqui el contrari en la descripció de la unitat d’obra, totes unitats d’obra inclouen les neteges 
prèvies i preparació de superfícies en els casos corresponents. 
 
En les unitats d'obra en que cal la utilització de medis mecànics i/o una metodologia particular 
s'entén que aquests són els que el Contractista estimi més adients, prèvia aprovació de la Direcció 
Facultativa. En cap cas possibles variacions o diferències sobre la maquinària i/o la metodologia a 
utilitzar respecte el previst al Projecte podran representar una diferència en la valoració d'aquestes. 
 
 

ART. II.6  UNITATS DIFERENTS DE LES PROJECTADES 
 
El Contractista està obligat a realitzar dins de l'obra adjudicada, unitats diferents de les projectades 
quan així es determini, per raons tècniques o d'urgència, -dins dels límits del pressupost 
d'adjudicació-, i sempre que no es modifiquin substancialment les condicions del Contracte. 
 
Les unitats d'obra a realitzar, diferents de les previstes en el Projecte, necessitaran de l'aprovació de 
la Direcció Facultativa. Sense l'aprovació prèvia, per escrit, de l'Enginyer Director no s'admet cap 
unitat d'obra diferent de les projectades, i per tant, no serà objecte ni d'amidament ni 
d'abonament, fins al punt de que el Contractista estarà obligat a enderrocar completament al seu 
càrrec aquestes obres no ordenades. En el cas de tractar-se de raons d'urgència, l'aprovació de la 
Direcció Facultativa es podrà fer "a posteriori" dins dels següents 8 (vuit) dies des del moment en 
que neix la necessitat de la unitat d'obra diferent. 
 
Pel que fa a les condicions tècniques d'aquestes unitats s'ajustaran a les següents normes: 
 

1. Si es poden deduir automàticament del present Plec s'aplicaran aquestes. 
 
2. En cas de que no es puguin deduir automàticament, es procedirà a l'estudi contradictori. 

En qualsevol cas es preferiran les condicions que resultin anàlogues d'unitats d'obra 
definides en el present Plec amb parts comparables 

 

ART. II.7  CONDICIONS GENERALS SOBRE AMIDAMENT I ABONAMENT 
 
S'entendrà que els preus del QUADRE DE PREUS NUMERO 1 inclouen sempre el subministrament, 
manipulació i utilització de tots els materials necessaris per a l'execució de les unitats d'obra 
corresponents, així com les despeses de maquinària, mà d'obra, elements accessoris, transport, 
eines i tota mena d'operacions directes o incidentals necessàries per a deixar les unitats d'obra 
acabades, d'acord a les condicions que dictamini la Direcció Facultativa encara que no hagin 
estat enumerades en les especificacions tècniques i econòmiques de l'obra. 
 
Les unitats d'obra completament acabades s'abonaran al preu definit en lletra del QUADRE DE 
PREUS NUMERO 1. No s'admetrà cap modificació d'aquests fonamentant-se en errors, omissions i 
interpretacions sobre de la descomposició feta dels preus en altres documents del projecte. 
 
Les unitats d'obra incompletes es valoraran en base a la descomposició definida al QUADRE DE 
PREUS NUMERO 2. 
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Totes les operacions relacionades amb l'article "Despeses de caràcter general a càrrec del 
Contractista" d'aquest Plec, es consideren incloses en el pressupost mitjançant la partida de 
Despeses Generals i Benefici Industrial. 
 
La no execució dels treballs o obligacions descrits als de preus pot generar una penalització 
econòmica la qual s’ha es calcularia en base a la Justificació de Preus. 
 
Les unitats d'obra s'amidaran sobre els plànols o sobre els croquis aprovats per la Direcció 
Facultativa. Els excessos que sobre aquests amidaments es produïssin, aniran a càrrec del 
Contractista, llevat que per qualsevol causa, aquests s'hagin autoritzat per escrit per part de la 
Direcció Facultativa. 
 
En el cas d'unitats d'obra no detallades als plànols, hauran de ser prèviament autoritzades per la 
Direcció Facultativa i la Propietat, aixecant-ne acta si aquesta ho creu necessari, essent els 
excessos sobre aquestes unitats aprovades a càrrec del Contractista. 
 
Per a aquells materials l'amidament dels quals s'hagi de realitzar en pes, el Contractista haurà de 
situar en els punts que s'indiqui, les bàscules oficials o instal·lacions necessàries la utilització de les 
quals haurà de ser precedida de la corresponent aprovació. 
 
Quan s'autoritzi la conversió de pes a volum o viceversa, els factors de conversió seran definits en 
els present Plec o, de no ser-hi per la Direcció Facultativa, qui justificarà al Contractista per escrit, 
els valors adoptats. 
 
Les dosificacions que s'indiquen per al present Projecte, es donen només a títol d'orientació i 
podran ser modificades en obra amb l'autorització de l'Enginyer Director. S'entendrà que tots els 
preus contractats, són independents de les dosificacions adoptades i dels rendiments definits en el 
QUADRE DE PREUS NUMERO 2 o en la JUSTIFICACIÓ DE PREUS, i que qualsevol variació no donarà 
dret al Contractista a reclamar cap abonament complementari. 
 
En tots els casos, encara que en la descripció dels preus o de les unitats d’obra no s’especifiqui 
clarament: 
 

 Els amidaments es basaran en mesures sobre plànol.  
 En totes les mesures de superfícies o de volum referides a elements de pavimentació o 

moviments de terres es tindrà en compte la deducció de superfície i/o volum que 
correspon als elements lineals (vorades, rigoles,...) o puntuals (escossells, pericons, 
embornals,...). 

 Els moviments de terres es mesuraran i abonaran sense considerar-hi cap esponjament. 
 

ART. II.8  AMIDAMENT I ABONAMENT D'UNITATS D'OBRA NO PREVISTES 
 
L'amidament i abonament d'unitats no descrites en el present Plec es realitzarà segons allò pactat 
en el contracte i del preu contradictori que es formi, i en tot cas s'haurà de seguir el criteri que fixi la 
Direcció Facultativa.  
 
Les unitats d'obra que hagin de tenir PREU CONTRADICTORI, s'haurà de formar a partir dels PREUS 
SIMPLES del projecte basant-se en la descomposició feta a la JUSTIFICACIO DE PREUS, en cas de 
que resultin comparables. En tot cas els rendiments aplicats els haurà d'aprovar Direcció 
Facultativa. 
 

ART. II.9  AMIDAMENT I ABONAMENT D'UNITATS D'OBRA INCORRECTES PERÒ ACCEPTABLES  
 

S'entén que una unitat d'obra és incorrecte quan no s'ajusta al definit en el present Projecte, tant 
pel que fa als plànols com a les especificacions del present Plec, a la descripció en el corresponent 
preu, o a les ordres escrites de l'Enginyer Director. Per tant, pot resultar que una unitat incorrecte 
pugui ser acceptada per l'Enginyer Director, pel fet de que tècnicament reuneixi condicions 
suficients. 
 
La Direcció Facultativa podrà aplicar penalitzacions econòmiques, basant-se en la diferència de 
cost dels materials o operacions emprades en relació als no emprats de les unitats d'obra 
incorrectament executades, però acceptables.  
 
En el cas de que el Contractista no accepti el nou preu definit haurà de demolir i executar 
correctament, és a dir, conforme a Projecte, la unitat d'obra; essent totes les despeses a càrrec del 
Contractista.  
 
 

ART. II.10  MATERIALS NO ESPECIFICATS 
 
En qualsevol cas, tots els materials i elements utilitzats, encara que no siguin especificats al present 
Plec, seran de qualitat provada i no presentaran cap defecte, com envelliment, esquerdes, plecs, 
característiques diferents de les especificades pel fabricant, etc. Hauran de correspondre sempre a 
allò especificat al projecte, llevat que la Direcció Facultativa o la Propietat, expressament per 
escrit procedissin a la seva modificació. 
 
El Contractista, abans de qualsevol utilització, haurà de presentar a la Direcció Facultativa, tots els 
catàlegs, mostres, informes i certificats dels diferents fabricants, que ambdós estimin necessaris per 
a procedir a la seva elecció i aprovació. 
 
Si, a més, la Direcció Facultativa o la Propietat ho consideressin convenient, es podran exigir els 
oportuns assajos normalitzats, realitzats per laboratori homologat, per a identificar la qualitat dels 
materials i elements a utilitzar.  
 

ART. II.11  SUBMINISTRAMENT DE MATERIALS 
 
La Propietat es reserva el dret d'utilitzar materials o elements aprofitables en la pròpia obra o de 
subministrar al Contractista l'aigua o qualsevol altre material descrit en aquest Plec que tingui o 
pugui adquirir per altre conducte que no sigui aquesta Contracta, en qualsevol cas es 
descomptarà del preu unitari corresponent al valor del material subministrat. 
 
Tanmateix, es podrà rebutjar tot el material que en el moment de la seva utilització no compleixi les 
condicions especificades en el present Plec, tot i que en el moment de la recepció si que les 
complís. 
 

ART. II.12  ASSAJOS 
 
La Direcció Facultativa de les obres es reserva el dret a efectuar els assajos i les anàlisis que cregui 
necessaris, pels seves propis mitjans o a través del Laboratori que en cada cas designi. 
 
De les anàlisis, assajos i proves realitzades en Laboratori, donarà fe les certificacions expedides pel 
seu Director. 
 
El tipus d'assajos a realitzar serà el fixat en la Instrucció o Norma corresponent per a cada tipus de 
material i per a cada unitat d'obra, i la Direcció Facultativa podrà introduir nous assajos o modificar 
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el tipus dels previstos. Tanmateix correspondrà a la Direcció Facultativa, fixar el nombre d'assajos 
per tal d'assegurar un control de qualitat. 
 
De no especificar-se la norma d'assajos, aquest s'ajustarà a la que fixi la Direcció Facultativa, amb 
el següent ordre de preferència: 
 
     - Normes UNE 
     - Normes NLT/72 
     - Normes ASTM 
     - Normes DIN 
 
En cas de que els resultats dels assajos habituals no siguin satisfactoris, el Contractista abans de que 
sigui rebutjada la unitat d'obra corresponent o aplicades les penalitzacions econòmiques que s'en 
esdevinguin, podrà realitzar altres assajos a compte seu, si bé el Laboratori escollit haurà de ser 
acceptat per la Direcció Facultativa. 
 
Assajos de formigó: Haurà de realitzar-se el control del formigó segons l'article 88.4 de la EHE. 
 

ART. II.13  DESCRIPCIÓ DE LES OBRES 
 
La descripció de les obres es defineix a l’apartat núm. 7 de la MEMÒRIA del projecte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTOL III:  MATERIALS I EXECUCIÓ DE LES OBRES 

ART. III.1  MORTER DE CIMENT 
 
S'ajustaran a allò que s'indica a l'art. 611 del PG-3. L'àrid a utilitzar no podrà ser pols de pedrera. Es 
podran utilitzar additius si ho autoritza l'Enginyer Director.  
 

ART. III.2  TOTXOS I MAONS CERÀMICS 
 
Estaran fabricats amb argila i sorres o terres argiloarenoses. Hauran de ser homogènies en tota la 
massa, i no s'hauran de desfer quan es freguin entre ells. 
 
Presentaran fractura de gra fi i dens, amb arestes vives i fines, i massa compacta sense taques 
blanques ni crostes, no hauran d'absorbir més d'un quinze (15) per cent del seu pes d'aquest líquid, un 
cop passades vint i quatre hores (24) d'immersió en ell. Tindran un so metàl·lic en ser copejats per un 
martell. 
 
Els totxos tindran les cares perfectament planes, no presentaran buits, forats, esquerdes ni cap altre 
defecte d'aquest tipus. 
 
S'admetrà una tolerància de 5 mm en les dimensions principals, i de 2 mm en el gruix. 
 
La càrrega de ruptura a compressió serà superior a cent cinquanta (150) quilograms per centímetre 
quadrat. 
 
A menys que s'especifiqui clarament en la descripció de les corresponents unitats d'obra o en els 
plànols s'utilitzarà sempre el maó massís tipus "gero". 
 

ART. III.3  ENDERROCS I DEMOLICIONS 
 
Comprèn el conjunt d'operacions manuals i mecàniques per tal d'enderrocar completament els 
elements definits incloent-hi totes les operacions de pretall, neteja de superfícies, càrrega i 
transport dels productes resultants a l'abocador o allà on indiqui la Direcció Facultativa. 
 
Enderroc de paviment asfàltic de qualsevol tipus, correspon a l'enderroc de paviments bituminosos 
de qualsevol tipus, fins a una profunditat de 15 centímetres. 

 
S'AMIDARA per metres quadrats (m²) realment enderrocats excloent-hi els excessos sobre 
l'amplada estricte requerida, segons plànols de projecte o ordres escrites de l'Enginyer Director, i 
s’ABONARÀ al preu corresponent. 

 
- M2 Enderroc de paviment asfaltic de qualsevol tipus 

 

ART. III.4  NETEJA 
 
La neteja de paviments, o de qualsevol element construït o existent no serà objecte d'amidament 
en cap cas, considerant-se inclòs el seu amidament dins el capítol de despeses a càrrec del 
Contractista o bé dins d'altres unitats d'obra. 
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ART. III.5  EXCAVACIÓ  
 
Les excavacions es realitzaran d'acord amb les especificacions de l'art. 321 "Excavación en zanjas y 
pozos" del PG-3. 
 
Al present projecte es classificarà l'excavació d'acord els següents criteris: 
 

1. Excavació en rasa 
 
En excavacions de 2,00 m (dos metres) o menys d'amplada al fons de l'excavació es 
considerarà «Excavació de rasa». 
 
En excavacions de 2,50 m (dos metres i mig) o més d’amplada al fons de l’excavació es 
considerarà «Excavació de caixa de paviment». 

 
2. Excavació d’extrados 

 
Excavacions de terres en extradós d’obra de fàbrica, amb mitjans mecànics. 

 
3. Per la naturalesa del terreny 

 
En terrenys on és possible l'excavació amb retroexcavadora o pala carregadora, i no resulti 
necessària la voladura ni la utilització continuada de martell o escarificadors profunds es 
considerarà «Tot tipus de terreny excepte roca». En particular no es considerarà roca 
l'excavació de terreny de sauló o de conglomerat que pugui ser excavat amb 
retroexcavadora gran. 
 

En tots els casos l'excavació s’AMIDARÀ sobre perfil per metres cúbics (m3) realment excavats, 
excloent-hi els excessos sobre les seccions definides als plànols o a les ordres escrites de l'Enginyer 
Director i excloent també el gruix del paviment enderrocat o del terreny esbrossat segons 
correspongui, i s’ABONARAN als preus corresponents. 
 
- M3 Excavació de rasa en roca 
 
- M3 Excavació de rasa en tot terreny excepte roca 
 
- M3 Excavació de caixa de paviment en roca 
 
- M3 Excavació de caixa de paviment en tot terreny 
 
En tots els casos els preus inclouen la part proporcional de repàs, perfilat i piconat del fons de 
l'excavació, així com l'enderroc, càrrega i transport a abocador de tubs, obres de maó i qualsevol 
obra o material que no sigui formigó en massa de més de 15 centímetres o de formigó armat de 
més de 10 centímetres de gruix, així com la càrrega dels productes resultants i el transport interior a 
l'Obra.  
 
Els preus corresponents a excavacions en terra inclouen la càrrega i el transport a l'abocador o al 
lloc de reutilització del material. 
 

ART. III.6  ESTREBAT DE RASES I SOTS 
  
Comprèn totes les operacions de muntatge i desmuntatge de material, fusta, pannells metàl·lics i/o 
palplanxes metàl·liques, per tal de deixar completament estrebat i protegit al percentatge, que 
indica el preu corresponent, de la superfície dels talls de les rases o del sots. 

 
En tots els casos els preus inclouen totes les operacions de muntatge i desmuntatge així com el 
càlcul en el cas de que es requereixi una justificació tècnica dels mètodes emprats. 
 
La col·locació de l'estrebat en rases de menys de 1 metre d'amplada es farà de forma tradicional, 
a mida que s'avança en l'excavació. En tot cas el procediment d'estrebat ha d’ésser aprovat per 
l'Enginyer Director i el fet de que s'introdueixin modificacions en el mètode o en els materials a 
emprar no donarà lloc a la modificació del preu contractat. L'estrebat és obligatori per a rases de 
més de 1,40 metres de profunditat, respecte el terreny existent excepte en els casos on no sigui 
necessària l'entrada d'operaris dins d'ella. 
 
S'AMIDARA per metres quadrats (m²) de secció longitudinal mitja de rasa real (és a dir una rasa d'1 
metre de profunditat i 1 metre de longitud es considerarà 1 metre quadrat d'estrebat), correcta i 
completament estrebada sobre perfil definit als plànols o a les ordres escrites de l'Enginyer Director 
excloent-hi els excessos que sobre aquests es produeixin i l'alçada corresponent a l'enderrocament 
del paviment existent o l'esbrossada del terreny segons correspongui, s’ABONARÀ al preu 
corresponent. 
 
 

ART. III.7  TRANSPORT DE PRODUCTES D'EXCAVACIÓ 
 
La unitat d'obra transport de terres correspon al transport de terres, roca, runa i productes 
d'excavació i comprèn totes les operacions de càrrega sobre camió des de l'aplec provisional en 
l'obra i transport a abocador municipal o allà on determini la Direcció Facultativa.  
 

ART. III.8  REBLERTS I TERRAPLENATS 

III.8.1 REBLIMENT DE RASES 
 
L'execució es realitzarà d'acord amb les especificacions de l'art. 332 "Rellenos localizados" del PG-3. 
El material a emprar haurà de poder ser classificat com a sòl adequat segons l'art. 330.3 del PG-3. 
 
El rebliment fins a trenta centímetres pel damunt de la generatriu superior de la canonada estarà lliure 
de terrossos i pedres, la qual cosa comporta una selecció prèvia dels productes d'excavació. Es 
compactarà fins el 95% del Próctor Modificat. 
 
Amidament i abonament 
 
L'abonament es realitzarà per diferència entre les excavacions abonables (amb els criteris indicats en l' 
Art. III.5  EXCAVACIÓ  d'aquest Plec) i els volums ocupats per tubs, llits d'assentament i recobriments de 
formigó i sorra. No es considerarà esponjament a efectes d'amidament. 
 
S’abonarà al preu: 
 
- M3 Reblert de rases amb terres de prèstec 
- M3 Reblert de rases amb terres de la pròpia obra 
 
El preu inclou les operacions prèvies necessàries per separar i garbellar els productes de l'excavació 
per poder utilitzar-los en les diferents zones, així com la repercussió del transport a l'interior de l'obra en 
cas que resulti necessari. També inclou el subministrament de material de préstec que resulti necessari, 
el piconat al 95% del Próctor Modificat i les operacions d’estesa per tongades de 20 centímetres. 
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III.8.2 Reblert amb sorra 
 
S’utilitzarà sorra com a llit d’assentament i rebliments fins a 15cm per sobre de la generatriu de les 
canonades. 
 
 Amidament i abonament 
 
L'amidament es realitzarà en base a les mides teòriques deduïdes dels plànols de detall aprovats per la 
direcció facultativa.  
 
S'abonarà al preu: 
 
- M3 Sorra per assentament de canonades. 
 

ART. III.9  TERRAPLENS PER A FORMACIÓ D’ESPLANADA 

III.9.1 Terraplens per a formació d’esplanada 
 
Les unitats corresponents comprenen l'escarificat i compactació del terreny natural i l'extensió, reg, 
compactació, allisada de talussos i mitjans auxiliars per al material provinent de les excavacions. En 
el cas del terraplè format per materials seleccionats provinents de préstecs autoritzats, inclou el 
cànon d'extracció, selecció de material, excavació i càrrega mecànica, transport al lloc 
d’utilització, escarificat i compactació del terreny natural i l'extensió, reg, compactació, allisada de 
talussos i mitjans auxiliars. 
 
Inclou sense que la relació sigui limitadora, les operacions següents: 
 
- Preparació de la superfície d'assentament 
- Precaucions especials a tenir en compte en l'excavació, càrrega i transport del material petri. 
- Extensió i compactació del material en tongades. 
- Extensió, compactació i acabament de la coronació. 
- Acabament i allisada de talussos i tots els mitjans auxiliars. 
 
- Execució de les obres 
 
L'execució de les obres haurà d'acomplir les especificacions de l'article 330.5 i 331.5 del PG 3. 
 
Quan el terreny natural presenti inclinació superior a 1:5 s'excavarà realitzant bermes de 50-80 cm 
d'altura i ample no menor de 150 cm amb pendent de replà del 4% cap dins en terrenys 
permeables i cap a fora en terrenys impermeables.  
 
Un cop preparat el fonament del terraplè, es procedirà a la construcció del nucli del mateix, 
utilitzant materials que compleixin les condicions establertes, els quals seran estesos en tongades 
successives, de gruix uniforme i sensiblement paral·leles a l'explanada i fins a 50 cm per sota de la 
mateixa.  
 
El gruix d'aquestes tongades serà el suficientment reduït perquè amb els medis disponibles s'ob-
tinguin en tota el seu gruix el grau de compactació exigit. 
 
Quan la tongada subjacent estigui estovada per una humitat excessiva, no s'estendrà la que 
segueixi fins que l'esmentada tongada no estigui en condicions.  
 
Un cop estesa la tongada, es procedirà a la seva humectació si fos necessària. El contingut òptim 
d'humitat per cada tipus de terreny es determinarà segons les Normes d'assaig del Laboratori de 

Transports i Mecànica del sòl (NLT). 
  
En el cas de que fos precís afegir aigua, aquesta operació s'efectuarà de forma que 
l'humitejament dels materials sigui uniforme, sense embassaments, fins a obtenir un mínim del 95% 
de la humitat òptima de l'Assaig Proctor Modificat. 
 
- Compactació 
 
A efectes de compactació es tindran en compte les condicions següents: 
 
• El fonament es compactarà al noranta cinc per cent (95%) de la màxima densitat obtinguda a 

l'Assaig Proctor Modificat. 
• El nucli es compactarà al noranta vuit per cent (98%) de la màxima densitat obtinguda a 

l'Assaig Proctor Modificat. 
• La coronació, en els seus cinquanta centímetres (50 cm) superiors del terraplè, es compactarà 

al cent per cent (100%) de la màxima densitat obtinguda a l'Assaig Proctor Modificat, i serà de 
material seleccionat, havent de complir l'esplanada, les següents condicions: 

 
Equivalent de sorra més gran de 30. 
L’índex de plasticitat serà zero. 
CBR més gran de 20, al 95% de Proctor normal. 
La granulometria haurà de ser tal que la fracció que passa pel tamís 0,080 UNE sigui inferior 
als 2/3 de la fracció que passa pel tamís 0,4 UNE. 

 
El compliment d’aquestes condicions serà indispensable per a l’abonament de la unitat d’obra. 
 
Amidament i abonament 
 
L'abonament es realitzarà per diferència entre les excavacions abonables (amb els criteris indicats en 
l'article Art. III.5  EXCAVACIÓ  d'aquest Plec) i els volums ocupats per obres de fàbrica i materials 
granulars. No es considerarà esponjament a efectes d'amidament. 
 
• El terraplenat per a esplanacions i el reblert de rases i excavacions de més de 3,00 metres 

d’amplada i s’abonarà al preu: 
 
- M3 Terraplenat caixa de paviment amb terra de prèstec. 
- M3 Terraplenat caixa de paviment, terra pròpia. 
 
El preu inclou les operacions prèvies necessàries per separar i garbellar els productes de l'excavació 
per poder utilitzar-los en les diferents zones, així com la repercussió del transport a l'interior de l'obra en 
cas que resulti necessari. També inclou el subministrament de material de préstec que resulti necessari, 
el piconat al 95% del Próctor Modificat i les operacions d’estesa per tongades de 20 centímetres. 
 

ART. III.10  REBLERT AMB SORRA 
 
S’utilitzarà sorra com a llit d’assentament i rebliments fins a 15cm per sobre de la generatriu de les 
canonades. 
 
 Amidament i abonament 
 
L'amidament es realitzarà en base a les mides teòriques deduïdes dels plànols de detall aprovats per la 
direcció facultativa.  
 
S'abonarà al preu: 
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- M3 Sorra per assentament de canonades. 
 
 

ART. III.11  PAVIMENTACIÓ 
 
Per a la pavimentació s'utilitzaran els següents materials: 
 
1. En calçades de paviment asfàltic: 
 

a. Mescla bituminosa en calent tipus D-12 amb àrid granític fi i tindrà una densitat no inferior a 
2,39 Tn/m3 (dos coma trenta nou tones per metre cúbic) un cop compactada. 

b. Mescla bituminosa en calent tipus G-20 i tindrà una densitat no inferior a 2,39 Tn/m3 (dos 
coma trenta nou tones per metre cúbic) un cop compactada. 

 
2. En paviments de formigó: 
 

a. Formigó HP-40. 
 
3. En voreres: 
 

a. Panot gris i de color de 20x20x4 cm de 4 pastilles col·locat sobre base de formigó HM-
15/P/40/IIIA de 10 cm de gruix.  

 
 

III.11.1 Repàs i piconat de caixa 
 
El repàs i piconat NO SERA OBJECTE D'ABONAMENT al considerar el seu cost inclòs en el preu de les 
unitats d'excavació i/o terraplenat. 
 

III.11.2 Materials granulars 

III.11.2.1 Tot-ú artificial Z-25 
 
La unitat d'obra comprèn el refinat i compactació de la capa inferior i el subministrament i l'estesa 
de material granular tipus Z-25 a amb àrid granític artificial amb l'espessor definit als plànols 
compactant-se al 95% del PM. S'entén que si no s'assoleix el grau de compactació exigible la unitat 
d'obra no es correcta i per tant no serà abonable. 
      

III.11.2.2 Subbase granular Z-40 
 
Es complirà allò especificat als articles 501.3, 501.4 i 501.5 del PPTG. El material a usar en el present 
projecte serà tot-ú artificial tipus Z-40 de pedra granítica compactant-se al 98% del PM. S'entén que 
si no s'assoleix el grau de compactació exigible la unitat d'obra no es correcta i per tant no serà 
abonable. 
 
En tots els casos els materials granulars s'AMIDARAN per metres cúbics (m3) de material real i 
correctament col·locat i compactat excloent-hi els excessos sobre projecte o ordres escrites de 
l'Enginyer Director, s’ABONARÀ al preu corresponent. 
 
- M3 Tot-ú artificial tipus Z-25 
 

- M3 Subbase granular Z-40 
 

III.11.3 Regs 
 
Es complirà allò especificat als articles 530.5 al 530.6 del PPTG. 
 
S'AMIDARA sobre plànol per metres quadrats (m2) de reg realment executat excloent-hi els 
excessos sobre projecte o ordres escrites de l'Enginyer Director, s’ABONARÀ al preus corresponents, 
els preus inclouen la neteja i preparació prèvia de totes les superfícies.  
 
- M2 Reg d’adherència 
 
- M2 Reg d’imprimació 
 

III.11.4 Mescles bituminoses en calent 
 
Es complirà allò especificat als articles 542.5 al 542.3 ambdós inclosos, del PPTG. Per a la capa de 
trànsit es disposarà una mescla tipus D-12 i àrid granític fi. Per a la capa intermèdia es disposarà 
una mescla tipus S-12.  
 
S'AMIDARA per tones (tn) de mescla realment col·locada excloent-hi els excessos sobre projecte o 
ordres escrites de l'Enginyer Director, el pes calcularà amb amidaments sobre plànols aplicant la 
densitat realment obtinguda en obra, s’ABONARÀ al preu corresponent. 
 
- T Mescla bituminosa D-12 
 
- T Mescla bituminosa S-12 
 

III.11.5 Encintats 
 
Per a l'encintat de calçades i voreres s'utilitzaran els següents materials: 

 
1. Vorada de granet serrat flamejat, de 20x24 cm. 
2. Rigola blanca de 20x20x8 cm. 

 
 
Tots els encintats es faran amb vorada i/o rigola col·locades sobre base de formigó HM-15/P/40/IIIA 
amb espessor no inferior a 15 centímetres. La unitat d'obra comprèn l'excavació i transport a 
abocador dels productes resultants, la base de formigó, el subministrament i la col·locació 
conforme a plànols de l'element d'encintat, i totes les operacions, maquinària i materials per a 
deixar correcta i completament acabat l'encintat. 
 
S'AMIDARA per metres lineals (ml) d'encintat realment executat conforme a plànols i s’ABONARÀ al 
preu corresponent.  
 
- Ml Vorada garnet de 20x24 cm. 
 
- Ml Rigola blanca de 20x20x8 cm. 
 
El preu inclou la part proporcional de peces i disposicions especials per a corbes i per a guals de 
qualsevol tipus. 
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III.11.6 Paviment de panot 
 
La unitat d'obra comprèn la correcte anivellació de la solera de formigó amb morter i el 
subministrament i col·locació del paviment de terratzo pulitde 30x30, model Tarragona.  
 
S'AMIDARA per metres quadrats (m2) de paviment realment executat conforme a plànols i 
s’ABONARÀ al preu corresponent. 
 
- M2 Terratzo 30x30 cm 
 
 Igualment és inclosa la part proporcional de peces especials o de diferent color per a guals, i els 
materials i operacions per a deixar correctament acabades les tapes de registre. 
 

III.11.7 Guals 
 
Al present projecte s’executaran dos tipus de guals formats per peces de formigó prefabricat tant 
per a vehicles com per a vianants segons plànols detalls. 
 
S’AMIDARAN per metre linial (ml) segons plànols i s’ABONARAN al preu corresponent. 
 
- Ml Formació de gual de vianants d’1,2 metres ample 
 
- Ml Formació de gual de vehicles de 0,60 metres ample 
 
El preu inclou totes les peces necessàries, col.locades sobre llit de formigó HM-15/P/40/IIIa, i 
rejuntades amb morter i totes les operacions per a deixar correctament acabada la unitat d’obra. 

ART. III.12  TUBS I CANONADES 
 
Hauran de ser compatibles i complir les especificacions exigides per als tubs de la seva classe, més 
les inherents a la forma especial de les peces. 
 

III.12.1 Tubs de PVC 
 
Al present projecte no es preveu la utilització de tubs de PVC per a clavegueram. No obstant, en cas de 
que la Direcció Facultativa indiqui expressament la seva utilització els tubs hauran de complir les següents 
especificacions. 
 
Seran de color teula RAL 8023, amb l'interior llis i l'exterior corrugat; la unió serà amb junt elàstic per 
copa. Tindran una rigidesa entre 0,06 i 0,08 Kg/cm². Els tubs seran subministrats amb un extrem en 
copa i l'altre amb un junt elàstic. Les unions entre els tubs es realitzaran per encadellat, disposant un 
junt elàstic per garantir l'estanqueïtat. Les unions no presentaran fuites per una pressió d'1 Kg/cm2 
mantinguda durant 30 minuts, segons la norma UNE 53.114 part II. Les unions s'envoltaran amb una 
banda de geotèxtil de 30 cm d'amplada, per evitar el contacte amb el formigó de protecció de les 
canonades. 
 
Gruixos mínims es regiran per la següent taula 
 
 
 
 
 
 

 
φ nominal Gruix 
200 mm 7,0 mm 
250 mm 9,0 mm 
315 mm 11,0 mm 
400 mm 15,0 mm 
500 mm 21,0 mm 
630 mm 17,0 mm 

Pressió de treball 
 
Els conductes hauran d’ésser aptes per acceptar una pressió interior màxima de 0,5 Kp/cm², es a 
dir, 5 m de columna d'aigua. 
 
Amidament i abonament 
 
S'amidarà per metres lineals de tub col·locat. El preu inclou material amb part proporcional de junt i 
banda de geotèxtil, transport i totes les operacions i elements complementaris per a instal·lar el tub dins 
la rasa, evitant la flotació durant l'operació de formigonat posterior. 

III.12.2 Tubs de PE amb paret estructurada 
 
Els tubs a utilitzar al present projecte seran de PE d’alta densitat amb paret estructurada. 
Compliran la norma europea CEN/TC 155, actualment en forma de projecte de norma prEN 
155wi012. 
 
El tub de projecte serà un tub fabricat conforme el prEN 155wi012, estandaritzat en el diàmetre 
extern, de tipus B i amb una rigidesa anular SN8 (és a dir, amb rigidesa circumferencial de SN = 8000 
kN/m2). L’estàndard de referència per a la determinació de la rigidesa circumferencial és l'EN ISO 
9969, que calcula el valor SN sobre la base d’una prova d’aplastament a una velocitat constant 
fins a una deformació del diàmetre intern del tub igual al 3% del valor inicial. 
 
A més complirà les següents característiques físiques: 
 

Paràmetre de prova Característica Prescripció Caràcter Valor Norma 

Temperatura temps 
d’immerssió  (110±2)°C 

e< 8 mm 30 min Oven test El tub no ha de presentar laminació, 
trencament o enfonsament 

e>8 mm 60 min 

ISO 12091 

Temperatura 190°C 
Melt Index Màxima diferència del valor inicial 

 0,25 g/10 min Càrrega 5 Kg 
ISO 1133 

Temperatura 0°C 
Condicionament Aigua/aire 

Precursor d90 
Massa del precursor  

DN110 0,50 Kg 
DN125 0,8 Kg 
DN160 1,0 Kg 
DN200 1,6 Kg 
DN250 2,5 Kg 

DN>250 3,2 Kg 
Atura de caiguda  

DN110 1600 mm 

Prova d’impacte TIR<10% 

DN>110 2000 mm 

EN 744 

Flexibilita de l’anell Curvatura regular, ausència de crep al 
finalitzar Aplastament 30o /o oDem EN 1446 
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Valor de crep < 4 per a extrapolació de 2 anys Conforme a norma EN ISO 9967 
 
 
Al present projecte s’utilitzaran els diàmetres nominals Ø315 mm, Ø400 mm, Ø500 mm, Ø630 mm i 
Ø800 mm. 
 
Amidament i abonament 
 
S'amidarà per metres lineals de tub col·locat. El preu inclou material amb part proporcional de junt i 
banda de geotèxtil, transport i totes les operacions i elements complementaris per a instal·lar el tub dins 
la rasa, evitant la flotació durant l'operació de formigonat posterior. 
 
S'abonarà al preu: 
 
 
- Ml Tub Ø315 mm de PE de paret estructurada 
 
- Ml Tub Ø400 mm de PE de paret estructurada 
 
- Ml Tub Ø500 mm de PE de paret estructurada 
 
- Ml Tub Ø630 mm de PE de paret estructurada 
 
- Ml Tub Ø800 mm de PE de paret estructurada 
 
 
També s'amidarà per metres lineals de tub col·locat les escomeses d’aigues residuals i pluvials.  
 
 

ART. III.13  XARXA AIGUA POTABLE 

III.13.1 Rases 

III.13.1.1 En vorera 
 
Comprèn l'esbrossada i l'excavació de la rasa de les dimensions definides als plànols o als preus 
corresponents, la càrrega i transport a l'abocador dels productes resultants, el subministrament i 
col·locació de sorra neta protegint el tub, i el rebliment de la rasa amb terres seleccionades de la 
pròpia excavació o de préstec i la compactació al 95% del PM. 
 

III.13.1.2 En calçada 
 
Comprèn l'esbrossada i l'excavació de la rasa de les dimensions definides als plànols o als preus 
corresponents, la càrrega i transport a l'abocador dels productes resultants, el subministrament i 
col·locació d'un tub de protecció de φ15 centímetres de diàmetre reblert amb sorra, el 
subministrament i col·locació de formigó HM-15/P/40/IIIA per llosa de 20cm d’espessor , i el 
rebliment de la rasa amb terres seleccionades de la pròpia excavació o de préstec i la 
compactació al 95% del PM. 
  
Les rases s'AMIDARAN per metres lineals (ml) real i correctament construïda deduint els excessos 
sobre el projecte i s'ABONARAN al preu corresponent. 
    

III.13.2 Canonades 
 
Comprèn el subministrament i la correcta col·locació de la canonada dins la rasa (en voreres) o 
dins el tub φ20cm (en calçades). 
 
Les canonades s'AMIDARAN per metres lineals (ml) real i correctament col·locada i s'ABONARAN al 
preu corresponent. Els preus inclouen la part proporcional de peces especials: tes, cons, 
reduccions, taps, colzes,...; ancoratges de formigó, connexions a la canonada existent i elements 
de subjecció. 
 

III.13.2.1 Canonades de fosa dúctil 
 

La unitat d'obra comprèn el subministrament a peu d'obra de les canonades la col.locació i els 
elements auxiliars necessaris per al seu muntatge. 
 
En el present projecte s'utilitzarà canonada de fosa dúctil amb junt automàtic estàndard amb 
protecció interior de ciment i exterior de zenc.  
 
Els elements connectats a valvuleria tindran junts amb brides foradades per a pressió nominal PN16. 
Els colzes, tes, derivacions i totes les peces susceptibles de ser desmuntades aniran col.locats amb 
junt mecànic exprés. 

 
Característiques de la canonada 

 
La composició de la fosa serà la següent: 

 
             Carboni 3,3÷4% 
             Silici 2÷2,8% 

 
Les característiques mecàniques seran: 

 
             LE = 400 MPa 
             Rm = 420 MPa 

 
Allargament mínim: 10% per a DN < 1000 mm 

 
Els tubs amb junt automàtic aniran revestits interiorment amb morter de ciment d'alt forn 
centrifugat, segons normes NFA 48-901 i ISO 4179. Exteriorment es metal.litzaran amb zenc i es 
recobriran amb pintura bituminosa segons normes NFA 48- 852 i ISO 8179. 

 
Amidament i abonament 

 
Els tubs de fosa s'amidaran sobre plànol en planta per metres lineals (ml) de canonada realment 
subministrada i col.locada descomptant la longitud corresponent a elements de valvuleria 
(comptat entre inici i final d'unió brida-llis, brida-endoll). El preu inclou la repercusió d'unions, peces 
especials, accessoris (passamurs, colzes, reduccions, derivacions, maniguets, bulons, contrabrides, 
anells de junt, peces amb brida,...). També inclouen la part proporcional de junts automàtics 
estàndard, junts mecànics exprés (corresponents als colzes, tes, derivacions, reduccions...) o junts 
de brides segons correspongui. 

 
A més a més s'inclou la part proporcional de subministrament de materials auxiliars: cargols, 
lubrificants, anells de goma, bulons, junts especials, adaptadors,... 

 
Els maniguets, unions brida-llis, brida-endoll, no s'abonaran específicament atenent que el seu cost 
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s'inclou en la corresponent unitat d'obra d'element de valvuleria. 
 
S'abonarà als preus: 
 
- Ml Canonada de fosa dúctil de Ø100mm amb junt automàtic. 
 
- Ml Canonada de fosa dúctil de Ø150 mm amb junt automàtic.  
 
 
Al preu s’inclou el subministrament i col.locació de tots els elements necessaris per a una correcta 
instal.lació. 

 

III.13.2.2 Canonades de PE  
 
Per a trams amb diàmetres  de 40 mm i 90mm, a la xarxa d'aigua potable s'utilitzaran canonades de 
PE d’alta densitat 50 A de 10 atmosferes de pressió nominal per a abastament d'aigua. Seran 
canonades amb junt elàstic, compliran la norma UNE 53131, tindran marca de qualitat AENOR i 
seran aptes per a ús alimentari.  
 
Al present projecte s'utilitzaran canonades de diàmetres nominals φ32 a φ125 mm que corresponen 
a les característiques geomètriques de la següent taula. 
 

DIAMETRE 
NOMINAL 

(mm) 

DIAMETRE 
INTERIOR 

(mm) 

GRUIX 
  

(mm) 
φ32 Ø26,2 2,90 
φ40 Ø32,6 3,70 
φ50 Ø40,8 4,60 
φ63 Ø51,4 5,80 
φ75 Ø61,4 6,80 
φ90 
φ110 

Ø73,6 
Ø90,0 

8,20 
10,00 

 
 
Amidament i abonament 
 
S'amidarà per metres lineals de tub col·locat. El preu inclou material amb part proporcional de junt, 
transport i totes les operacions i elements complementaris per a instal·lar el tub dins la rasa o 
subjecte a paret o parament vertical. 
 
S'abonaran als preus: 
 
- Ml Canonada polietilè alta densitat PE 50 Ø40mm  
 
- Ml Canonada polietilè alta densitat PE 50 Ø90mm 
 
Al preu s’inclou la part proporcional dels colzes i el subministrament i col.locació de tots el elements 
necessaris per a una correcta instal.lació. 
 

III.13.3 Elements de valvuleria i escomeses  
 
Totes les vàlvules, inclòs les vàlvules d'escomesa, seran de comporta d'assentament elàstic, junts 
tòrics canviables i brides de coll curt. Les brides seran de doble cambra resistents a tracció. Les 

vàlvules s'acoblaran al tub de PE mitjançant un racor d'unió «brida-tub PE» de fosa dúctil. 
 

III.13.3.1 Vàlvules de comporta 
 
Per al present projecte s’instal·laran les vàlvules model BV-05-47 casa BELGICAST (o similar) amb 
brides, les quals s’acoblaran a canonada de PE o fosa dúctil mitjançant acoblaments amb brides, 
de diàmetres nominals DN100, i DN150. En tot cas seran elements homologats per EMATSA. 
 
Les vàlvules de comporta seran d'assentament elàstic amb certificat de fabricació ISO 9001. PN16 
(pressió nominal 16 A). La vàlvula serà construïda en fosa dúctil complint la norma DIN 3352 apartat 
4. La longitud complirà la norma DIN 3202 apartat 1, F4. Les brides i orificis compliran les normes ISO 
2084 (BS 4505, DIN 2501) per a pressió nominal 16 A. Les vàlvules es provaran segons la norma DIN 
3230 apartat 4. El tancament es provarà a 1,1xPN i el cos a 1,5xPN. 
 
Tindran les següents característiques: 
 
El cos i la tapa seran de fosa dúctil GGG-50 segons DIN 1693. El revestiment serà de resina epoxi 
aplicada electroestàticament segons DIN 30677, aplicada externa i internament (color verd, RAL 
6.002). L'eix serà d'acer inoxidable DIN X20 Cr 13% laminat en fred segons UNE-36.016. L'estanqueïtat es 
farà amb segellat superior, dos junts tòrics (NBR) i maniguet inferior d'EPDM. La comporta serà de fosa 
nodular GGG-50 vulcanitzada amb cautxú d'EPDM amb una femella de coure forjat segons 
UNE-37-103. Collarí d'empenta de llautó CZ 132 segons BS 2872. Cargols embeguts d'acer 8.8 zincat, 
segellats amb silicona. I junt de perfil EPDM. La vàlvula inclourà un volant de fosa dúctil GGG-50 segons 
DIN 1693 de diàmetre corresponent. 
   
 
 

DIAMETRE DIAMETRE DIAMETRE 
NOMINAL NOMINAL VOLANT 
VALVULA CANONADA (mm) 

   
50 63 125 
65 75 150 
80 90 175 
100 110 200 
125 125/140 275 
150 160 315 
200 200 375 

 
 
La unitat d’obra inclou el subministrament i la instal·lació de la vàlvula; de dos (2) racors d'unió 
brida-tub PVC de fosa dúctil, i de tots els elements accessoris necessaris per al seu muntatge. Inclou 
el subministrament i col·locació de formigó i acer necessari per al seu ancoratge a l'obra civil. 
 
S'AMIDARAN per unitats (ut) real i completament instal·lades i ancorades i s'ABONARAN al preu 
corresponent.  
 
- Ut Vàlvula de comporta DN100 d’assentament elàstic 
 
- Ut Vàlvula de comporta DN150 d’assentament elàstic 
 

III.13.3.2 Hidrants contra incendis 
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Al present projecte es disposaran hidrants soterrats amb dos sortides de 70 mm i una de 100 mm i 
amb una vàlvula de comporta de diàmetre nominal DN100). En tot cas seran elements homologats 
per EMATSA. 
 
Comprèn el subministrament i la instal·lació de boca d'incendis, de la vàlvula de comporta DN100; de 
la «T» de derivació en el tub, d'un (1) racor d'unió brida-tub PVC de fosa dúctil, i de tots els elements 
accessoris necessaris per al seu muntatge. Inclou el subministrament i col·locació de formigó i acer 
necessari per al seu ancoratge a l'obra civil. 
 
S'AMIDARAN per unitats (ut) real i completament instal·lat i ancorats i s'ABONARAN al preu 
corresponent.  
 
- Ut Hidrant contra incendis soterrat. 
 

III.13.3.3 Escomeses 
 
Comprèn el subministrament i la instal·lació del collarí, vàlvula de comporta DN40, brides, 7 metres 
lineals de tub de polietilè d’alta densitat de Ø40 mm, la formació del pericó incloent el 
subministrament i col·locació de la tapa de fosa dúctil. Inclou tota l'obra civil necessària per a 
executar l'escomesa des de la canonada de distribució fins a l’armari de la parcel·la. En tot cas 
seran elements homologats per EMATSA. 
 
S'amidaran per unitats (ut) real i completament executades i s'abonaran al preu corresponent.  
 
- Ut Escomesa d’aigua potable sense armari  
 
L’armari d’escomesa de mides útils 65x45x30cm, complirà les especificacions de la companyia 
corresponent i incloent els següents treballs, enderroc i reposició de façana existent, 
subministrament i col·locació del formigó HM-15/P/40/IIIa per a formar base, la construcció de 
parets de maó massís, el lliscat i arrebossat dels paraments vistos i el transport a abocador dels 
materials de rebuig.tots els treballs necessaris per a la seva correcta execució segons plànols 
detalls. 
 
L’armari d’escomesa s’abonarà per unitats (ut) real i completament col.locades i s’abonaran al 
preu corresponent. 
 
- Ut Armari per a escomesa d’aigua potable. 
 

III.13.3.4 Marcs i tapes 
 
Els marcs i tapes per a pericons d’aigua potable seran de fosa dúctil. Les peces estaran lliures de 
defectes superficials (gotes fredes, inclosions d'arenes, bufadures, esquerdes de construcció, etc...). 
La forma, diàmetre i pes, hauran de correspondre als plànols del projecte i a la descripció dels 
preus corresponents. 
 

 Per a l'aigua potable el marc i la tapa serà de fosa dúctil classe 400 no ventilada amb la inscripció 
«AIGUA POTABLE. TARRAGONA», o «INCENDIS» en els pericons de les boques d'incendis.  

 
La secció de marc i tapa ha d'ésser suficientment resistent per a suportar les càrregues de trànsit, es 
prescriu una càrrega de rotura de 40Tm. 
 
El recolzament de la tapa sobre el marc, s'ha de realitzar perfectament al llarg de tot el perímetre. 
L'ajustament lateral entre el marc i la tapa no sobrepassarà els 4 mm. En cas de que aquestes 

condicions no es compleixin, el Contractista procedirà al rectificat mecànic fins que es compleixin. 
 
S'AMIDARAN per unitats (ut) real i completament col.locades i s'ABONARAN al preu corresponent.  
 
- Ut Marc i tapa de registre Ø600 per a aigua potable  
 

ART. III.14  OBRES DE FÀBRICA 

III.14.1 Encofrat 
 
Aquesta unitat d’obra es refereix a l'encofrat lateral necessari per a la construcció de lloses, murs, 
daus protectors de canonades i altres alçats de formigó definits al projecte.  
 
Els encofrats i motlles hauran de complir les especificacions contingudes a l'article 65 de l'EHE i les 
especificacions de l'art. 680 "Encofrados y moldes" del PG-3. La fusta en apuntalaments, 
estintolaments, estrebats, bastides, encofrats, i altres auxiliars haurà de complir les condicions 
especificades a l'article 286 del PG-3. 
 
La fusta que s'utilitzarà serà sana i seca, exempta de defectes, sense fractures ni esquerdes, ni tindrà 
nusos solts o podrits, no estarà corcada, no tindrà taques, escorxaments o trossos recremats. Es refaran 
les peces confeccionades amb fusta repelosa, amb les fibres toves, amb nusos solts o amb cairons 
guerxos. 
 
Per a l'encofrat de murs es prohibeix especialment la utilització d'espàrrecs metàl.lics per a la 
subjecció de l'encofrat, havent-se d’utilitzar tirantets dins de beïnes de PVC. 
 
L'encofrat es distingirà en encofrat per a paraments vistos i encofrat per a paraments ocults. 
 
Encofrat parament vist 
 
Els paraments vistos són tots els que corresponen a les parts vistes de les obres de fàbrica. Es 
realitzaran amb planxa metàl·lica o amb tauler de fusta encadellat sense que això doni lloc a 
variació en el preu. Es definirà un acabat de qualitat, amb regularitat de les aigües o marques de 
l'encofrat, amb tots els junts constructius i tots els cantells bisellats, sense espàrrecs metàl.lics i sense 
defectes en la superfície. En cas de no aconseguir l'acabat exigible es podrà ordenar l’arrebossat i 
lliscat de la superfície amb càrrec al Contractista, o be abonar al preu corresponent a encofrat de 
parament ocult. 
 
 
Encofrat parament ocult 
 
Els paraments ocults són els que corresponen a les cares no vistes de les obres de fàbrica. Es 
realitzaran amb tauler de fusta o amb planxa metàl·lica sense que això doni lloc a variació en el 
preu. 
 
Amidament i abonament 
 
S'amidarà per metre quadrat de superfície encofrada deduït dels perfils del projecte.  
 
• L'encofrat lateral necessari per a definir paraments vistos s'abonarà al preu: 
 
- M2 Encofrat de parament vist 
 
• L'encofrat lateral necessari per a definir paraments ocultos s'abonarà al preu: 
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- M2 Encofrat de parament ocult 
 
El preu d'aplicació inclou el subministrament, manipulació i utilització de tots els materials, 
maquinària i mà d'obra necessaris per a la seva execució. 
 
En tots els casos els preus inclouen la part proporcional de bisells, galzes i acabats; així com totes les 
operacions i materials de desencofrat i els elements de subjecció consistents en tirantets fets amb 
tub de PVC.  
 
L'encofrat en unitats d'obra de pavimentació, de clavegueram, de serveis urbans o de qualsevol 
obra que no sigui murs o obres de formigó armat NO SERA OBJECTE D'AMIDAMENT en cap cas, al 
considerar-se el seu cost inclòs en les unitats corresponents. 
 

III.14.2 Formigó  
 
Els formigons, hauran de complir les instruccions EHE-98, segons s'utilitzi per a obres de formigó en 
massa o armat, respectivament, en tot allò que es refereix a fabricació, transport, característiques i, 
en general, totes aquelles qüestions relatives als formigons referides en les esmentades instruccions. 
 
Prèvia la utilització del formigó, s'haurà de sotmetre a l'opinió de l'Enginyer Director la composició 
escollida per al formigó, amb els estudis corresponents que es prescriuen en les citades instruccions. 
 
Es compliran les especificacions de l'art. 630 "Obras de hormigón" del PG-3 i "Instrucción de hormigón 
estructural" EHE-98. 
 
En aquest projecte s'utilitzaràn formigons de resistències característiques: 10 N/mm² anomenat HM-
10/P/40/IIIa, en capes de neteja; 15 N/mm² anomenat HM-15/P/40/IIIa, en proteccions de tubs i 
ancoratges; 17,5 N/mm² anomenat HA-17,5/B/20/IIIa per formació de banquetes i construcció de pous 
i 20 N/mm² anomenat HA-20/B/20/IIIa per a la construcció d’obres de formigó armat.  
 
Els formigons necessaris per a la construcció de, 

 
sobreeixidors 
pous de registre de qualsevol tipus,  
pericons en general, 

 
no s'abonaran específicament, ja que el seu cost s'inclou en cadascun dels preus de l'element 
corresponent. 
Amidament i abonament 
 
L'amidament es realitzarà basant-se en les dimensions deduïdes de les seccions teòriques definides als 
plànols per a cadascun dels tipus de formigó. 
 
• El formigó per a formació de capes de neteja s'abonarà als preu: 
 
- M3 HM-10/P/40/IIIa per a neteja de superfícies 
 
• El formigó per a formació de proteccions de tubs, ancoratges de canonada i soleres s'abonarà als 

preus: 
 
- M3 HM-15/P/40/IIIa per protegir tubs, cimentacions i soleres 
- M3 HM-15/P/40/IIIa per soleres 
 
Aquest preu inclou la part proporcional de l’encofrat i desencofrat, per a la formació de ancoratges i 

treballs necesaris per una correcta execució. 
 
• El formigó per a armar per a realitzar les soleres i obres de formigó armat s’abonarà al preu: 
 
- M3 HA-20/B/12/IIIa per a  obres de formigó 
 
Es compliran les especificacions de l'art. 630 "Obras de hormigón" del PG-3 i "Instrucción de 
hormigón estructural" EHE-98.  
 
El formigonat comprèn el subministrament i col·locació del formigó incloent-hi totes les operacions 
de vibrat, la col·locació, el curat, el tractament superficial (si s'escau), la neteja i totes les 
operacions necessàries per a deixar les unitats d'obra correcta i completament acabades. 
 
En general s’AMIDARÀ sobre plànol per m3 (metre cúbic) realment executat, deduint-ne els 
excessos que s'hagin produït sobre els plànols o les ordres escrites de l'Enginyer Director.  
 
El preu de formigonat per a soleres amb HM-15/P/40/IIIa inclou la part proporcional d'encofrat dels 
límits. 
 
El formigó per a soleres de pericons, per a sobreeixidors, per a clavegueres i claveguerons, per a 
reixes interceptores o embornals, per a rases d'aigua potable, rases d'electricitat i demés serveis 
urbans i per a cimentació de mobiliari urbà i d'altres elements NO SERAN D'ABONAMENT al 
considerar-se inclòs el seu cost dins els preus de les unitats d'obra corresponents. No obstant, en cas 
de que per error o interès del Contractista les unitats d'obra continguin menys quantitat de formigó 
de la determinada al projecte, s'aplicarà una penalitzaciò econòmica equivalent a 1,10 (una 
coma deu) vegades la quantitat de formigó que hi manca aplicant el preu simple corresponent. 
 

III.14.3 Acer per a armar 
 
L'acer a utilitzar en les armadures de les obres de formigó, haurà de complir les especificacions de la 
EHE-98 i els articles 241 "Barras corrugadas para hormigón armado" i 242 "Mallas electrosoldadas" del 
PG-3. S'utilitzarà acer tipus B-500-S en tots els casos. 
 
Amidament i abonament 
 
L'acer s’AMIDARÀ per quilograms (Kg) realment col·locats d'acord els plànols de detalls. 
L'amidament es realitzarà segons especejament deduït dels plànols, sense comptar l'armat auxiliar 
de muntatge.  
 
L'amidament es realitzarà segons especejament deduït dels plànols. 
 
En cas d’utilitzar-se malles d'acer s'aplicaran les següents quanties: 
 
Malla #15x15 A1 φ5,0-5,0: 2,08 Kg/m² 
Malla #15x15 A1 φ6,0-6,0: 2,99 Kg/m² 
 
S'abonarà al preu: 
 
- Kg Acer B-500-S en barres per a armar 
 
El preu inclou el subministrament i la col.locació, així com la part proporcional de talls i pèrdues i la part 
proporcional de separadors i armadura de muntatge. 
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ART. III.15  PETITES OBRES DE FÀBRICA 

III.15.1 Pous de registre 
 
Es compliran les especificacions de l'art. 410 "Arquetas y pozos de registro" del PG-3.  
 
La construcció del pou de registre comprèn els següents treballs: l'enderroc i excavació addicional 
necessària, el subministrament i col·locació del formigó HM-15/P/40/IIIA per a formar una solera de 
20 centímetres d'espessor, la construcció de base de formigó i parets de maó massís de 30 
centímetres d'espessor, la formació de mitjacanya amb tub de PVC i banqueta de formigó, el 
subministrament i col·locació de peces prefabricades de formigó de 80 ó 100 centímetres de 
diàmetre interior (segons correspongui), el subministrament i col·locació de con reductor 
prefabricat de formigó, el subministrament i la col·locació de pates de polipropilè, el lliscat i 
arrebossat dels paraments vistos i la càrrega i transport a l'abocador dels materials de rebuig.  
 
L'amidament es realitzarà per metres lineals. L'alçada dels pous que es considerarà a efectes 
d'abonament serà la corresponent a la diferència entre la cota de la tapa i la de la cubeta, 
mesurades sobre perfil. 
 
El preu correspon a la unitat d'obra totalment acabada, incloent la part proporcional de tots els 
elements descrits. El marc i tapa s'abonaran a part.  
 
S'abonarà als preus corresponents segons sigui el tipus de pou. 
Es compliran les especificacions de l'art. 410 "Arquetas y pozos de registro" del PG-3.  
 
Els pous d'aquest projecte seran de peces de formigó prefabricat, segons plànols de detall. 
 
Amidament i abonament 
 
L'amidament es realitzarà per metres lineals. L'alçada dels pous que es considerarà a efectes 
d'abonament serà la corresponent a la diferència entre la cota de la tapa i la de la cubeta del tub 
més baix, mesurades sobre perfil, incrementada en 25 (vint-i-cinc) centímetres. 
 
El preu correspon a la unitat d'obra totalment acabada, incloent excavació, formigó HM-
15/P/40/IIIa, acer B-500-S, encofrat, rebliment, pates de propilé i altres elements complementaris, 
segons es defineix als plànols també s’inclou la part proporcional de solera. 
 
El marc i tapa s'abonaran a part. 
 
Els pous de registre s'abonaran als preus: 
 
- Ml Pou registre φ80 cm 
- Ml Pou registre φ100 cm 
 

III.15.2 Embornals 
 
La construcció d’embonals compren els següents treballs: l'excavació per a la caixa, el 
subministrament i col·locació del formigó HM-10/P/40/IIIa per a formar una solera del gruix definit 
als plànols o a la descripció dels corresponents preus, formació de la caixa embornal amb peces 
prefabricades de formigó i el transport a abocador dels materials de rebuig; el subministrament i 
col·locació del marc de fosa, i el subministrament i col·locació del corresponent mòdul de reixa de 
fosa dúctil. S'inclou també el subministrament i la col·locació de la planxa per a definir el sifó. 
 
Els pous embornals s'amidaran per unitats (ut) realment executades i s'ABONARAN al preu 

corresponent, el qual inclou tots els treballs descrits. 
 
- Ut Pou embornal amb reixa practicable de 70x30cm 
 

III.15.3 Reixes interceptores 
 
Comprèn l'excavació per a la caixa, el subministrament i col·locació del formigó HM-15/P/40/IIIA 
per a formar una solera del gruix definit als plànols o a la descripció dels corresponents preus, la 
construcció de parets de maó massís, el lliscat i arrebossat dels paraments vistos i el transport a 
abocador dels materials de rebuig; el subministrament i col·locació del marc de fosa, i el 
subministrament i col·locació dels corresponents mòduls de reixa de fosa dúctil. S'inclou també la 
part proporcional de construcció completa de caixa sifónica. 
 
Les reixes interceptores s'amidaran per metres lineals (ml) realment executades i s'ABONARAN al 
preu corresponent el qual inclou tots els treballs descrits. 
 
- Ml Reixa interceptora de 50cm d’amplada 
 

III.15.4 Pericons 
 
Comprèn l'excavació el subministrament i col·locació del formigó HM-15/P/40/IIIa per a formar una 
solera del gruix definit als plànols o a la descripció dels corresponents preus, la construcció de 
parets de maó massís, el lliscat i arrebossat dels paraments vistos i el transport a abocador dels 
materials de rebuig. 
 
Els pericons s'amidaran per unitats (ut) realment executades i s'ABONARAN al preu corresponent, el 
qual inclou tots els treballs descrits. 
 
- Ut Pericó de 45x45x120cm amb paret de maó 
 
- Ut Pericó de 70x70x120cm amb paret de maó 
 
- Ut Pericó de 80x80x150cm amb paret de maó 
 
 

III.15.5 MARCS I TAPES 

III.15.5.1 Tapes de fosa dúctil 
 
Els marcs i tapes dels pous de registre seran de fosa dúctil de classe D-400 (càrrega de prova de 40 T). 
Compliran les normes UNE 36-118-73, UNE 41-300-87 i EN-124. 
 
En el present projecte s'utilitzaran tapes no ventilades. 
 
Les tapes no ventilades tindran un marc rodó que portarà un junt de polietilè que asseguri el 
recolzament estable evitant el contacte ferro-ferro. La tapa tindrà la superfície de recolzament 
mecanitzada i portarà un dispositiu de bloqueig que eviti l'obertura accidental. 
 
Amidament i abonament 
 
El preu correspon a la unitat d'obra totalment col·locada. 
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S'abonarà als preus: 
 
- Ut Marc i tapa de registre ø600 per a sanejament D-93  
 
  

ART. III.16  ELEMENTS METÀL·LICS A UTILITZAR EN SANEJAMENT I DRENATGE 
 
En general els elements metàl.lics, reixes, marcs, graons,..., hauran d'ésser de fosa dúctil, amb grafit 
en vetes fines repartides uniformement i sense zones amb fosa blanca. Les peces estaran lliures de 
defectes superficials (gotes fredes, inclosions d'arenes, bufadures, esquerdes de construcció, etc.). 
 
La forma, diàmetre i pes, hauran de correspondre als plànols del projecte i a la descripció dels 
preus corresponents. 
  
Els pates hauran d’estar revestit de polipropilè segons es defineixen als plànols. 
  
Les reixes de pous embornals seran practicables i tindran les dimensions que s'indiquin als plànols 
corresponents i no podran tenir una obertura de més de 2 cm d'amplada. 
 

ART. III.17  ENLLUMENAT 

III.17.1 Rases 

III.17.1.1 En vorera 
 
Comprèn l'esbrossada i l'excavació de la rasa de les dimensions definides als plànols o als preus 
corresponents, la càrrega i transport a l'abocador dels productes resultants, el subministrament i 
col·locació dels tubs corrugats flexibles del diàmetre que s’indica a la descripció dels preus 
corresponents, i el rebliment de la rasa amb terres seleccionades de la pròpia excavació o de 
préstec i la compactació al 95% del PM. 

III.17.1.2 En calçada 
 
Comprèn l'esbrossada i l'excavació de la rasa de les dimensions definides als plànols o als preus 
corresponents, la càrrega i transport a l'abocador dels productes resultants, el subministrament i 
col·locació dels tubs de PVC rígid de φ110 mm, el subministrament i col·locació de formigó HM-
15/P/40/IIIA recobrint el tub, i el rebliment de la rasa amb terres seleccionades de la pròpia 
excavació o de préstec i la compactació al 95% del PM. 
  
Les rases s'AMIDARAN per metres lineals (ml) real i correctament construïda deduint els excessos 
sobre el projecte i s'ABONARAN al preu corresponent. 

III.17.2 Cables 
 
Els cables a utilitzar en el present projecte seran del tipus RETENAX N 0,6/1 kV (UNE: RV 0,6/1 kV) de 
la casa PIRELLI (o similar). En qualsevol cas les característiques tècniques i de qualitat no seran 
inferiors a les d'aquest tipus. 
    
Les seccions a utilitzar seran les que es defineixen als plànols i a la descripció dels preus de les 
corresponents unitats d'obra. 
 
Els conductors de coure estaran agrupats, independentment els cables d'energia dels cables de 
maniobra; el neutre del cable de maniobra podrà ésser comú amb el d'energia. 

 

III.17.2.1 Cables d'energia 
 
Comprèn el subministrament i l'estesa de cables en les canalitzacions construïdes. 
 
Els cables de 6 mm² o majors s'AMIDARAN per metre lineal de rasa (ml) on realment s'hagi estès 
incrementant una quantitat fixa de 3,0 (tres) metres per cada punt de llum al qual es connecta el 
corresponent cable, i s'ABONARAN al preu corresponent. El preu inclou la part proporcional de 
cable necessari dins dels punts de llum i dels pericons per a la seva correcte i completa connexió. 
 
Els cables s'AMIDARAN per metres lineals (ml) realment instal·lats 
 
S'ABONARAN al preu corresponent. El preu inclou la part proporcional de cable necessari dins dels 
punts de llum i altres elements a la seva correcte i completa connexió. 

III.17.2.2 Cables de maniobra 
 
Comprèn el subministrament i l'estesa de cables en les canalitzacions construïdes. 
 
S'AMIDARAN per metre lineal de rasa (ml) on realment s'hagi estès incrementant una quantitat fixa 
de 7,0 (tres) metres per cada punt de llum al qual es connecta el corresponent cable, i 
s'ABONARAN al preu corresponent. El preu inclou la part proporcional de cable necessari dins dels 
punts de llum i dels pericons per a la seva correcte i completa connexió. 
 

III.17.2.3 Cable de protecció 
 
Comprèn el subministrament i col·locació en rasa del cable de coure nu i la seva connexió a les 
piquetes i elements metàl·lics. 
  
S'AMIDARA per metre lineal de rasa (ml) on realment s'hagi estès i s’ABONARÀ al preu 
corresponent.  
 

III.17.3 Suports 
 
Al present projecte s’utilitzarà una columna troncocònica, d'alçada útil 6 m, curvada a partir d'una 
columna recta aconseguint un sortint final de 1000 mm amb radi de curvatura 25 m. Diàmetre en 
punta 60 mm, conicitat 12,5 per 1000. Placa base d'acoratge incorporada, amb carteles de reforç. 
Porta de registre per accés als components de derivació. Sortida per fixació de llumenera a 5 m, 
formada per tub diàmetre 60 x 150 mm soldat a la columna en la part interior de la corvatura. de 
planxa d'acer galvanitzada per immersió en bany de zinc líquid 
 
Comprèn els subministrament i instal·lació del suport amb tots els seus materials accessoris sobre 
dau de formigó, l'esbrossada i excavació del dau, el subministrament i col·locació del formigó i de 
la pletina i perns d'ancoratge, la càrrega i transport a l'abocador dels productes resultants. 
 
Els suports s'AMIDARAN per unitats (ut) real i completament col·locats i s'ABONARAN al preu 
corresponent.  
 
A l'interior dels suports existirà una caixa tipus CLAVED 1465, 1468 o similar, a on s'efectuaran les 
derivacions a les lluminàries. Totes les entrades estaran a la part inferior de la caixa. 
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III.17.4 Lluminàries 
 
En el present projecte s'utilitzarà una lluminària tipus model BADILA LRA/D-75601 E de Fundición Ros 
o similar, de distribució assimètrica  construida amb aluminini injectat d'alta resistència a la corrosió. 
Reflector interior preparat amb doble portalàmpades E-27 per dues làmpades HM 70 W d'execució 
tubular, de fàcil accés i extracció sense necessitat d'eina, segellat en la seva boca inferior 
mitjançant vidre transparent trempat i resistent a altes temperatures. Grau de protecció del grup 
òptic IP-66. Doble allotjament per equips d'encesa. Sistema de seguretat antibasculador de la tapa 
superior de la llumenera. Tanca accessible mitjançant eina standard. Grau de protecció  de la 
lluminària IP-43. Protecció elèctrica Classe I.  
 
Comprèn els subministrament i instal·lació de les lluminàries sobre els suports, incloent tots els 
materials i operacions necessàries per a la seva correcta connexió des de la base del suport.  
 
Les lluminàries s'AMIDARAN per unitats (ut) real i correctament instal·lades i s'ABONARAN al preu 
corresponent.  
 

III.17.5 Piquetes 
 
Comprèn el subministrament i instal·lació de les piquetes de posta a terra, incloent tots els materials 
i operacions necessàries per a la seva correcta connexió als suports i quadres i al conductor de 
protecció.  
 
Les piquetes s'AMIDARAN per unitats (ut) real i correctament instal·lades i s'ABONARAN al preu 
corresponent.  
 

III.17.6 Quadre elèctric 
 
Al present projecte el quadre elèctric serà de 4 sortides per a una potència fins 45KW/380V i 
constrarà desl següents elements: 
 
CARACTERÍSTIQUES MECÀNIQUES:  
Módulos acometida y abonado: IP 65, IK 10. 
Envolvent exterior: 
Quadre d’enllumenat model CITI-15+SEC400 TGN de messures 1350x1880x320 de la marca Arelsa. 
Planxa d’acer inoxidable qualitat mínima Norma AISI-304  de 2 mm. de gruix.  
Pintura normalitzada GRIS RAL 7032 RGHS-12340. 
Teuladeta per la protecció contra la pluja amb cantonades corbes. 
Tancaments de triple acció amb  pany antivandàlic ocultable amb soport per bloqueig amb 
candau.  
Mòdul d’escomesa i abonat, amb portes independients i separació física entre ells, allotjant caixes 
de doble aïllament i aparells per el comandament i protecció. 
Tipus de claus en mòdul de Companyia i mòdul d’abonat JIS20. 
Bagues de transport desmuntables per la col·locació de cargol enrassat un cop situat el quadre elèctric. 
Plantilla empotrable d’acer inoxidable per instal·lar rasant en la cimentació amb anclatge reforzat 
i perns M16. 
Bancada de 300mm. d’acer inoxidable per montatge sobre plantilla empotrable i amb perns M 16 
adaptable al quadre.  
Portes plegades en el seu perímetre per major rigidessa, amb espàrregs roscats M4 per connexions 
del conductor de terra. 
 
CARACTERÍSTIQUES ELÈCTRIQUES:  
Mòdul  d’escomesa. 

Escomesa segons las Normes de la Companyia Elèctrica ENDESA 
Espai per allotjar un equip de messura de tarifa unificada Normalizat per ENDESA.  
Mòdul de comandament i protecció. 
Els aparells estaran protegits amb caixes de doble aïllament, de primeres marques normalitzades 
pel Ajuntament.  
Interruptor control de potencia corba ICPM segons potència contractada. 
Interruptor general IGA corba C segons potència contractada.  
Contactor (s) general de 40-63 A en AC-3 a la entrada del estabilitzador-reductor.  
Fins a vuit línies d’alimentació amb punts de llum protegides individualment amb tall omnipolar 
contra sobrecàrregues i talla-circuits amb interruptors magnetotèrmics de 15 KA de capacitat de 
tall i contra corrents de defecte a terra amb diferencials de 300mA de sensibilitat.Equip de 
conmutació mitja apagada per portar a terme  un estalvi d’energia en les instal·lacions a partir 
d’una hora determinada de la nit. 
Enllumenat interior amb portalámpades estanc i presa de corrent per ús de manteniment. 
Cablejat de potència de16 mm2 fins 63 A i sortides de  secció mínima de 6 mm2. 
Premsaestopes de poliamida PG-29 per cadascuna de les  línies de sortida. 
Borns de connexió de línies de sortides de mínim 35mm². 
Cablejat general 750 V. no propagador de flama de seccions: Circuit entrada 16 mm2, sortides 6 
mm2. 
Tot els aparells de primeres marques Schneider, ABB, Siemens o similar. 

MÒDUL DEL SISTEMA DE COMANDAMENT. 
El centre de comandament disposarà de rellotge astronòmic SECELUX, normalitzat pel Ajuntament, 
per dur a terme el control del funcionament de la instal·lació de’enllumenat. 
També disposarà dels accesoris elèctrics i el cablejat auxiliar necessari pel correcte funcionament 
del rellotge astronòmic. 
Estarà programat en fàbrica i personalitzat per l’emplaçament definitiu. 
 
El quadre elèctric i tots els seus components compliran el RBT. 
 
Comprèn el subministrament i instal·lació tots els materials descrits al corresponent article del 
present plec així com i l'execució completa de l'obra civil necessària que inclou: l'esbrossada, 
l'excavació, el subministrament i col·locació del formigó, l'encofrat, el subministrament i col·locació 
de tubs corrugats i la càrrega i transport a l'abocador dels productes de rebuig.  
 
S'AMIDARAN per unitats (ut) total i correctament instal·lats i legalitzats i s'ABONARAN al preu 
corresponent.  
 

ART. III.18  XARXA ELÈCTRICA 

III.18.1 Rases 

III.18.1.1 En vorera 
 
Comprèn l’esbrossada i l’excavació de la rasa de les dimensions definides als plànols o als preus 
corresponents, la càrrega i transport a l’abocador dels productes resultants, la col.locació del llit de 
sorra i tubulars, i el rebliment de la rasa amb terres seleccionades de la pròpia excavació o de prèstec i 
la compactació al 95% del PM. 
 

III.18.1.2 En calçada 
 
Comprèn l’esbrossada i l’excavació de la rasa de les dimensions definides als plànols o als preus 
corresponents, la càrrega i transport a l’abocador dels productes resultants, el subministrament i 
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col.locació dels tubs de ø135mm, el subministrament i col.locació de formigó HM-15/P/40/IIIA protegin 
els tubs i el rebliment de la rasa amb terres seleccionades de la pròpia excavació o de prèstec i la 
compactació al 95% del PM. 
 
Les rases s’AMIDARAN per metres lineals (ml) real i correctament construïda deduint els excessos sobre 
el projecte i s’ABONARAN al preu corresponent. 
 

III.18.2 Cables 
 
Al present projecte es col.locaran cables d’alumini per estesa aèria i coberts de PVC per a instal.lació 
soterrada, tant de B.T. com de M.T.   
 
Els cables s’AMIDARAN per metres lineals (ml) realment col.locats, el preu inclou el subministrament i la 
col.locació. 
 

III.18.3 Escomeses 
 
Al present projecte es col.locaran armaris d’escomesa per a cada parcel.la.  
 
S’AMIDARAN per unitats (ut) realment col.locades, i s’abonaran al preu corresponent. 
 

ART. III.19  XARXA DE TELEFONIA I SENYALS PER CABLE 

III.19.1 Rases i prismas de canalitzacions 
 
Les rases s’han previst amb una fondària de 68cm i 83cm en vorera i calçada respectivament 
respecte a la cota de rasant definitiva. Es refinaran a mà perquè la rasa tingui l’amplada 
reglamentària i el fons de la mateixa quedi a cota. 
 
El reblert és farà amb terres seleccionades de la pròpia obra, en capes de 25 a 30cm 
compactades al 95% P.M. 
 
Els trams de canalització de telecomunicacions construït estarà format per seccions de condcutes 
de polietilè de 63 mm i 110 mm de diàmetre exterior amb separadors de dos conductes cada 3m, 
es col.locaran damunt d’una solera de formigó HM-15/P/40/IIIA de 5cm de gruix i es recobriran 
amb formigó HM-15/P/40/IIIA en tot el seu perímetre fent un prisma, on les dimensions en funció de 
la seva posició en la via pública seran: 
 
En vorera, els recobriments laterals i superior seran de 5,5cm i 5cm de gruix respectivament amb 
una separació entre tubs de 4cm. 
 
En calçada, els recobriments laterals i superios seran de 8cm i 5cm de gruix respectivament amb 
una separació entre tubs de 4cm. 
 
En un dels conductes, el més proper a la façana, s’instalarà un subconducte de polietilé d’alta 
densitat de 40mm de diàmetre exterior i 35mm de diàmetre interior. En els pericons es deixarà 
10cm sobresortit el subconducte. 
 
El conducte ocupat per un subconducte, en el punt de connexió amb els pericons s’instal.larà un 
obturador tripolar estanc així com els obturadors individuals a cada conducte. 
 
En tots els conductes lligats amb els obturados, es deixarà estès un fil guia. 

 
Es col.locarà una cinta de senyalització del servei a 10cm per damunt del prisma de formigó. 
 
Amidament i abonament 
 
Les rases i prismes s'AMIDARAN per metres lineals (ml) real i correctament construïts deduint els 
excessos sobre el projecte i s'ABONARAN al mateix preu tant sigui en vorera com en calçada 
depenent de mumero de canalitzacions. 
 
- Ml Prisma de 2 canalitzacions ø63 
 
- Ml Prisma de 2 canalitzacions ø110 
 
- Ml Prisma de 2 canalitzacions ø63 i 2 canalitzacions ø110 
 
El preu inclou tots els treballs definits anteriorment per a deixar correctament executada la unitat 
d’obra, així com el seu mandrilatge. 
 

III.19.2 Pericons i cambres 
 
Al present projecte els pericons tindran diferents funcionalitats tant des del punt de vista de traçat 
(canvi de direccions, encreuaments), com del punt de vista funcional (registre, connexions, estesa 
de cables). La seva geometría i ubicació serà variable i dependrà en cada moment de l’entron 
existent, hi haurà pericons en voreres i calçades. 
 
La separació màxima entre pericons serà de 300m per un tram recte i linial tant en planta com en 
alçat dels tubulars que connecten entre ells. 
 
Es construiran pericons en encreuaments de carrers a cada banda dels vial, encara que en 
determinats punts caldrà calorar la seva utilitat. 
 
Els pericons tindran unes diemnsions interiors capaces de contenir els cables i els accessoris 
inherents als mateixos amb un màxim de una caixa de connexió de fibra òptica per pericó. 
 
La solera dels pericons tindrà un gruix de 10cm formada amb formigó HM-15/P/40/IIIa. 
 
Els pericons configurats amb mòduls es formaran a partir de seccions o anelles d’una alçada fixa. 
Cada secció, a la seva vegada estarà formada per peces de plàstic dissenyades per assolir les 
dimensions requerides en cada cas. El conjunt de peces estarà dotat d’una bona estabilitat 
dimensional. 
 
Els pericons deuran suportat la pressió exercida per la tapa complint la norma EN124 classe D400, 
passant un test de fatiga de 85.000 repeticions, així com la norma BS5834 Part 4:1989 de càrrega 
lateral sobre les parets. 
 
El conjunt de peces tindran una doble paret de forma que la part interior del pericó sigui totalment 
llis, dotant al mateix d’una bona accessibilitat pels cables. 
 
Les peces es fabricaran mitjançant un procés d’injecció amb motlle. Els pericons es composaran 
de tres tipus de peces, les cantoneres, els laterals i les peces d’unió. 
 
Les cantoneres seran fixes mentre que les peces laterals tindran diferents longituds segons la 
configuració del pericó. Per unir les diferents peces entre si s’utilitzaran uns clips del mateix material. 
La superposició d’aquest anells permetrà assolir les alçades requerides en cada cas. 
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Característiques físiques 
 
Totes les peces estaran construïdes amb polipropilè, PPCP C2467 amb un 20% de talc. 
 

Mòdul de Young: 950 Mpa 
Ratio de Poisson: 0,35 
Força de trencament: 28Mpa 
Rang d’aplicació de temperatures:  -40ºC a +140ºC 

 
Els pericons seran de color negre amb total estabilitat davant dels raigs ultravioletes. 
 
Característiques mecàniques 
 
Els pericons deuran suportar els següents test: 
 
Test de càrrega vertical: Segons especificació BS EN124 classe B125 i classe D400, càrrega vertical. 
El procediment de càrrega vertical serà realitzat segons les normes BS EN124 classes B125 i D400 
amb el pericó aïllat sense cap tipus de reblert en el seu perímetre exterior i interior. El percicoó 
s’ubicarà sols per a la seva base. 
 
Test de càrrega lateral: segons especificacions BS 5834 Part 4/1989. El procediment de càrrega 
consistirà en muntar simètricament en el marc de càrrega amb dos plataformes paral.leles amb 
una amplada màxima de 25mm. La longitud de les plataformes no serà inferior a la longitud de la 
peça sota test. La línia de càrrega i recolzament es centrarà en el costat més llarg. El centre de 
càrrega derà tal que la deflexió vertical, en mm, en ambdós extrems de la peça sota test sigui 
igual. 
 
S’aplicarà la força necessària per obtenir una deflexió del 1% al 7%. 
Es completarà el test en menys de 6 minuts. 
Es repetirà el test a temperatura de 15 +/-10ºC. 
 
El valor mínim de inflexibilitat no serà inferior a 10KN/m2, i no s’haurà d’apreciar cap signe de 
rotura, fissura o desperfecte. 
 
Test dímpacte al fred. Segons especificació BS 1247. Part 2/1990. Les peces individuals es sotmetran 
a una energía d’impacte mínima de 24J. 
 
Test d’estabilitat tèrmica: Cadascun dels pericons es sotmetran a una temperatura de 60ºC durant 
30 dies, desprès cada pericó es sotmetrà al test de càrrega vertical i d’impacte al fred. El pericó 
s’haurà de superar als anteriors text segons les especificacions descrites. 
 
Test de resistència a agents químics: Segons especificació BS EN 228 de 1995. Resistència al petroli, 
s’aplilcaran 200ml de petroli a la superfície de cadascun dels pericons i posteriorment es deixarà 
evaporar a temperatura ambient. Aquesta operació es repetirà cada 24 hores al llarg de 7 dies. 
Passats aquest període, el pericó haurà de suportar el test de càrrega vertical segons les 
especificacions descrites. 
 
Test de temperatura d’estovament VICAT. Segons norma EN ISO 306 de 1997. BS part 1 Mètode 120 
A de 1997. S’haurà dóbtenir una temperatura superior a 140ºC. 
 
Test de stress cracking. Segons l’especificació BS EN 295. Part 3 de 1991. Es col.locaran les peces del 
pericó en un forn estabilitat a 150ºC durant 1 hora, després del procés les mostres no mostraran cap 
signe de degradació, fissura, esquerda o desperfecte. 
 
Els pericons i cambres de peces prefabricades de formigó, segons la seva localització, estaran 
calculats per les sol.licituds de càrregues que hauran de suportar en cada cas. 

 
Les tapes de pericons i cambres seran de fundició dúctil, grafit esferoidal, formigó o polyester, es 
podran admetre variants o modificacions sempre que a judici de la direcció facultativa representin 
millores en la seva utilització i/o característiques tècniques. Preferentment seran de fundició dúctil. 
 
Les tapes suportaran les càrregues que en cada cas hagin de ser sotmeses, en funció de la seva 
ubicació en la via pública, complint en tots els casos la normativa europea EN-124. 
 
Les càrregues de trencament de las tapes seran D-400 per aquelles tapes instal.lades encalçada o 
carrers peatonals oberts regularment al tràfic en horaris determinats i B-125 per les tapes instal.lades 
en voreres, zones peatonals o similars. 
 
En el cas que les tapes disposin nanses per a la seva manipulació, hauran de qauedar enrrasades 
amb la tapa. 
 
La superfície de les tapes serà antilliscant sense forats. 
 
Les tapes incorporaran una identificació en la part superior de la tapa del servei, representant per 
les simbologia (TC), la norma europea que compleixen i el tipus de càrrega màxima que suporten 
(B-125 o D-400). El nom del fabricant s’indicarà en tot cas en la part inferior de la tapa. 
 
Abonament i amidament  
 
Els pericons s’amidaran per unitats completa i correctament acabades.  
 
- Ut Pericó tipus “M” prefabricat 
 
- Ut Pericó tipus “H”  prefabricat 

III.19.3 Pedestals 
 
Aquesta unitat d’obra consisteix en la construcció completa de sòcol de fromigó per armari de 
connexions de mides segons especificacions de la companyia i plànols detall. 
 
Abonament i amidament 
 
Els pedestals s’amidaran per unitat completa i correctament acabada. 
 
- Ut Pedestal per a armari de connexions 
 
El preu inclou l’excavació, compactació del fons, subministrament i col.locació de tots els materials 
necessaris per a deixar correcta i completament acabada la  unitat d’obra, així com la càrrega i 
transport a l’abocador de tots els productes sobrants. 
 
 

ART. III.20  ELEMENTS DE MOBILIARI URBÀ 

III.20.1 Paperera 
 
Al present projecte es disposarà paperera trabucable de Ø45cm de circumferència, de planxa 
pintada d’1mm de gruix amb la base perforada i la vora arrodonida.  
 
Es col·locarà ancorada amb dos daus de formigó HM-15/P/40/IIIa de 30x30x30cm. 
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Comprèn el subministrament i col·locació de paperera descrita al corresponent article del present 
plec, incloent la formació de dos (2) daus de formigó de HM-15/P/40/IIIa de 30x30x30cm. 
 
S'AMIDARÀ per unitat (ut) total i correctament col·locades s'ABONARAN al preu corresponent. 
 

ART. III.21  SENYALITZACIÓ VERTICAL 
 
- Definició. 
 
Comprèn l'adquisició de cartells de xapa d'acer, estructures per a pòrtics i banderoles galvanitzades, 
cartells d'alumini extrusionat, senyals reflexius i pals metàl.lics. 
 
Durant l'execució de les  obres s'obtindran les distàncies que s'han de reflectir als cartells atenent així a 
eventuals modificacions a les carreteres sobre les que aquelles s'han de mesurar. 
A efectes d'amidament i abonament s'estableixen els següents criteris: 
 
- Els senyals s'abonaran per unitat (u) amb arranjament al seu tipus. Aquest preu inclou els elements 

de fixació al pal. Els pals com els seus corresponents fonaments, inclosa l'excavació, s'abonaran per 
unitat (U), segons els tipus corresponents. 

 
- Els cartells s'abonaran per metre quadrat (m2), col.locats en obra. Aquest preu inclou la part 

proporcional d'elements auxiliars de fixació i sustentació al pal. Els pals com els seus corresponents 
fonaments, inclosa l'excavació, s'abonaran per unitat (U), segons els tipus corresponents. 

 
- Els pòrtics i banderoles per a sustentació de cartells s'abonaran per unitat (U), inclosos l'excavació i 

els fonaments, col.locats en obra. 
 
- Els cartells informatius de principi i final d'obra i els pannells direccionals i de desviament provisional, 

es mesuraran i abonaran en el cas que correspongui per unitat (U) de cartell complert col.locat en 
obra. 

 
Els senyals verticals que calgui retirar o desplaçar s’abonaran als preus correponents que figuren en el 
Quadre de Preus. 
 

ART. III.22  SENYALITZACIÓ HORITZONTAL 
 
- Definició. 
 
Comprèn l'abalisament horitzontal en el seu aspecte de marques vials sobre el paviment per a 
separació de vies de circulació i les bandes contínues de prohibició d'avançament amb pintura 
reflectant així com les reflectants de color blanc de separació de voral i calçada. Les zones a pintar 
s'indiquen al Document núm. 2: plànols. En el cas de les marques vials per als desviaments provisionals, 
seran de color taronja Clau TB-12. 
 
El contractista haurà de realitzar el replanteig de les línies a marcar, indicant el Director de l'Obra els 
punts on comencen i acaben les línies contínues de prohibició d'avançar. 
 
El contractista haurà d'especificar el tipus de pintura, esferes petites de vidre i maquinària que emprarà 
en l'execució d'aquest Projecte, posant a disposició de la Direcció d'Obra les mostres de materials que 
es considerin necessaris per al seu anàlisi al laboratori. El cost d'aquests anàlisi haurà de ser abonat pel 
contractista. 
 
- Aplicació. 
 

A efectes d'aplicació i dosificació, es proposen les següents: 
 
- Per a les bandes de 10 cm d'amplada.- Tres-cents grams (0,300 kg) de pintura termoplàstica en 

calent amb microesferes de vidre per metre lineal (ml) de banda. 
 
- Per a les bandes de 15 cm d'ample.- Quatre-cents cinquanta grams (0,450 kg) de pintura 

termoplàstica en calent amb microesferes de vidre per metre lineal (ml) de banda. 
 
- Per a les bandes de 30 cm d'ample.- Nou-cents grams (0,900 kg) de pintura termoplàstica en 

calent amb microesferes de vidre per metre lineal (ml) de banda. 
 
- Per a les bandes de 40 cm d'ample.- Mil dos-cents grams (1,200 kg) de pintura termoplàstica en 

calent amb microesferes de vidre per metre lineal (ml) de banda. 
 
- Per a les marques en zebrats, fletxes, illetes, textos i símbols.- Tres mil grams (3,000 kg) de pintura de 

dos components en fred de llarga durada amb microesferes de vidre per metre quadrat (m2) de 
superfície executada. 

 
 A efectes d'amidament i abonament s'estableixen els següents criteris: 
 
- Les marques vials reflexives de 10, 15, 20, 30 i 40 cm d'amplada es mesuraran per metre lineal (ml) 

realment pintat en obra. 
 
- Les marques vials reflexives a executar en zebrats, illetes, fletxes i paraules es mesuraran i abonaran 

per metres quadrats (m2) de superfície realment executats en obra. 
 
Els preus corresponents que figuren al Quadre de Preus, inclouen la pintura reflexiva, premarcatge, 
maquinària i tota la mà d'obra necessària per a la seva execució. 
 
 

ART. III.23  PARTIDES ALÇADES 
 
Partides d'abonament íntegre 
 
En el present projecte es contemplen partides alçades d'abonament íntegre. L'abonament d'aquestes 
partides es realitzarà un cop s'hagin executat totalment, a l'import fix especificat. 
 
Partides a justificar 
 
En el present projecte es consideren partides alçades a justificar. L'abonament d'aquestes partides o 
de la part d'elles que realment s'utilitzin es realitzarà prèvia justificació amb els criteris i preus del present 
projecte. 
 

ART. III.24  COSTOS D'ASSAIGS 
 
Els preus de les diferents unitats d'obra inclouen la totalitat dels costos dels assaigs que determini la 
Direcció Facultativa per a donar conformitat a la unitat corresponent, i per tant no seran objecte 
d'abonament específic. 
 

ART. III.25  PARTIDES NO ABONABLES 
 
Amb caràcter enunciatiu, que no exhaustiu, s'indiquen una sèrie de conceptes que no seran 
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d'abonament específic, bé perqué estan inclosos en els preus d’altres unitats dobra be perqué es 
consideren despeses generals o despeses indirectes: 
 
- Apuntalament i encreuament de serveis (sempre i quan no s'hagin de modificar). 
- Cales per a localització de serveis existents. 
- Cales per a obtenció de paràmetres geotècnics 
- Cartells d’obra 
- Connexió amb les canalitzacions existents  
- Costos per assajos fins a l’1% del pressupost 
- Elaboració de plànols «final d'obra» de tots els serveis i elements executats 
- Legalització d’instal·lacions elèctriques (incloent tramitació, redacció de projectes, visats,....) 
- Legalització d’instal·lacions mecàniques (incloent tramitació, redacció de projectes, visats,....) 
- Neteja de totes les obres executades. 
- Topografia i replanteig  
 
 
 
Febrer  de 2007 
 
Els autors del Projecte    
   
   
   
   
Ignacio Samper Sugrañes  Josep Mª Torné i Sans 
Enginyer de Camins, Canals i Ports  Enginyer de Camins, Canals i Ports 
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QUADRE DE PREUS 1  
CIUTAT JARDÍ. TARRAGONA                                           
                                  

CODI UD DESCRIPCIÓ PREU 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________________________  
  Pàgina 1  

CAPITOL 01.01   Demolicions i moviments de terra                                 
SUBCAPITOL 01.01.01  Demolicions                                                       
F21D4102      M    Demol.claveguera d<=60cm,form.vibrpr.,m.mec.+càrrega cam.        2,77 
 Demolició de claveguera de fins a 60 cm de diàmetre o fins a 40x60 cm, de formigó vibroprem-  
 sat, amb mitjans mecànics, càrrega sobre camió i transport a abocdor controlat. Inclús cànon d'a-  
 bocament.  
 DOS  EUROS amb SETANTA-SET CÈNTIMS  
F21D2102      M    Demol.claveguera d<=30cm,form.vibrpr.,m.mec.+càrrega cam.        1,46 
 Demolició de canonada de fins a 30 cm de diàmetre o fins a 27x36 cm, de formigó vibropremsat,  
 amb mitjans mecànics i  càrrega sobre camió i transport a abocdor controlat. Inclús cànon d'abo-  
 cament.  
 UN  EUROS amb QUARANTA-SIS CÈNTIMS  
F21DGU02      M    Demol.pou d=100cm,paret 30cm maó,m.mec.+càrrega cam.             11,90 
 Ml. Demolició de pou de diàmetre 100 cm, de parets de 30 cm de maó, amb mitjans mecànics i   
 càrrega sobre camió i transport a abocdor controlat. Inclús cànon d'abocament.  
 ONZE  EUROS amb NORANTA CÈNTIMS  
F21DTHA2      PA   Demolició d'arquetes existents amb mitjans mecànics i càrrega so 746,20 
 PA. Partida alçada d'abonament íntegre per a la demolició de totes les arquetes existents amb  
 mitjans mecànics, càrrega sobre camió  i transport a abocdor controlat. Inclús cànon d'aboca-  
 ment.  
 SET-CENTS QUARANTA-SIS  EUROS amb VINT CÈNTIMS  
F2194AL4      M2   Demol.paviment form. o asfalt,g<=20cm,a>2m,martell trenc.        7,77 
 Demolició de paviment de formigó (inclús escales), o asfalt, de fins a 20 cm de gruix i més de 2  
 m d'amplària, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora,  càrrega sobre camió i trans-  
 port a abocdor controlat. Inclús cànon d'abocament.  
 SET  EUROS amb SETANTA-SET CÈNTIMS  
F2191303      M    Demolic.vorada sob/form.,martell pic.                            3,13 
 Demolició de vorada col.locada sobre formigó, amb martell picador,  càrrega sobre camió i trans-  
 port a abocador controlat. Inclús cànon d'abocament.  
 TRES  EUROS amb TRETZE CÈNTIMS  
F2193A03      M    Demol.rigola form.,martell pic.                                  3,13 
 Demolició de rigola de formigó i base, amb martell picador,  càrrega sobre camió i transport a  
 abocdor controlat. Inclús cànon d'abocament.  
 TRES  EUROS amb TRETZE CÈNTIMS  
F2194JE3      M2   Demol.paviment panot.sob/form.,g<=20cm,a<=1,50m,martell pic.     7,77 
 Demolició de paviment de panots col.locats sobre formigó, de fins a 20 cm de gruix i fins a1,5 m  
 d'amplària, amb martell picador,  càrrega sobre camió i transport a abocdor controlat. Inclús cà-  
 non d'abocament.  
 SET  EUROS amb SETANTA-SET CÈNTIMS  
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CODI UD DESCRIPCIÓ PREU 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________________________  
  Pàgina 2  

SUBCAPITOL 01.01.02  Moviment de terra generals                                        
F222H670      M3   Excav.pou aïllat h<=2m,terreny tràns.,martell trenc.             9,60 
 Excavació de pou aïllat de fins a 2 m de fondària, en roca, amb martell trencador muntat sobre  
 retroexcavadora  
 NOU  EUROS amb SEIXANTA CÈNTIMS  
F2225620      M3   Excavacio de rasa, de 2 m d'amplaria i de 4 m de f               9,60 
 Excavacio de rasa, de 2 m d'amplaria i de 4 m de fondaria, com a maxim, en roca, amb mitjans  
 mecanics  
 NOU  EUROS amb SEIXANTA CÈNTIMS  
F227A00F      M2   Repàs+picon.sòl rasa,a=0.4-1.5m,95%pm                            1,62 
 Repàs i piconatge de sòl de rasa de més de 0.4 i menys d'1.5 m d'amplària, amb compactació  
 del 95% pm  
 UN  EUROS amb SEIXANTA-DOS CÈNTIMS  
F228560F      M3   Rebliment+picon.rasa,a<=0.6m,mat.adeq.,g<=25cm,picó vibrant,95%p 8,02 
 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària de 0.60 m, fins a 1.50 m. amb material adequat, en ton-  
 gades de gruix fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % pm  
 VUIT  EUROS amb DOS CÈNTIMS  
F221A620      M3   Excav/càrrega terra p/esplan.,terreny tràns.,m.mec.              2,72 
 Excavació i càrrega de terra per a esplanació en terreny de trànsit, amb mitjans mecànics  
 DOS  EUROS amb SETANTA-DOS CÈNTIMS  
F227R00F      M2   Repàs+picon.esplanada,95%pm                                      0,94 
 Repàs i piconatge d'esplanada, amb compactació del 95% pm  
 ZERO  EUROS amb NORANTA-QUATRE CÈNTIMS  
F2424239      M3   Càrrega mec.+transp.terres aboc.,inc. cànon                      6,51 
 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a l'abocador. Inclou cànon.  
 SIS  EUROS amb CINQUANTA-UN CÈNTIMS  
F2261211      M3   TERRAPLENADA TERRES EXC. COMPACT                                 12,45 
 ESTESA I PICONATGE DE SOL SEL.LECCIONAT D'APORTACIÓ, EN TONGADES DE  
 30 CM DE GRUIX, COM A MAXIM, AMB COMPACTACIO DEL 95% PN, UTILITZANT  
 CORRO VIBRATORI AUTOPROPULSAT I AMB NECESSITAT D'HUMECTACIO  
 DOTZE  EUROS amb QUARANTA-CINC CÈNTIMS  
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CAPITOL 01.02   Clavegueram i pluvials                                           
FDB2769H      u    Solera mitja canya hm-20/p/20/i,g<20cm,1,35x1,35m,p/tub d80cm    58,27 
 Solera amb mitja canya de formigó hm-20/p/20/i de 20 cm de gruix mínim i de planta 1,35x1,35  
 m per a tub de d 80 cm  
 CINQUANTA-VUIT  EUROS amb VINT-I-SET CÈNTIMS  
FDD1AB24      m    Paret pou circ.d100cm,g=29cm,maó calat,arrebos.+llisc.int.1:6    271,97 
 Paret per a pou circular de d 100 cm, de gruix 29 cm de maó calat,arrebossada i lliscada per  
 dins amb morter ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l  
 DOS-CENTS SETANTA-UN  EUROS amb NORANTA-SET  
 CÈNTIMS  
FDKZ3174      u    Bastiment+tapa p/pericó serv.,fosa ductil 620x620x50mm,col.mort. 156,53 
 Bastiment i tapa per a clavegueram (marc planta quadrada  850x850 mm,amb obertura i tapa cir-  
 cular diàmetre 670 mm, de fosa dúctil, de 40 t de sobrecàrrega, tipus  d-400, delta aaa, 2.0-66 ad  
 de fundición dúctil benito, o similar, col·locat amb morter ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formi-  
 gonera de 165 l  
 CENT CINQUANTA-SIS  EUROS amb CINQUANTA-TRES  
 CÈNTIMS  
FDBPE50       m    Canonada PVC SN8, dn 500                                         56,98 
 Subministre i col.locació de tub de PVC  de 500 mm Ø exterior, coextruït, de doble paret amb  
 corrugat anular tipus B s/ prEN13476-1, amb juntes d'unió i peces especials, totalment instal.lat.  
 CINQUANTA-SIS  EUROS amb NORANTA-VUIT CÈNTIMS  
FDBPE60       m    Canonada PVC SN8, dn 800                                         96,76 
 Subministre i col.locació de tub de PVC  de 800 mm Ø exterior, coextruït, de doble paret amb  
 corrugat anular tipus B s/ prEN13476-1, amb juntes d'unió i peces especials, totalment instal.lat.  
 NORANTA-SIS  EUROS amb SETANTA-SIS CÈNTIMS  
FDBPVC20      m    Escomesa pvc tipus teula dn200                                   11,41 
 Ml. Tub per a escomesa de clavegueram de pvc tipus teula massis, segons une en 1401-1 sn4,  
 de diàmetre 200 mm, amb p.p. de junta elàstica.  
 ONZE  EUROS amb QUARANTA-UN CÈNTIMS  
FDBPVC87      u    Colze 87,5º de pvc dn-200 tipus teula massis                     20,33 
 Subministrament i col·locació de colze de 87,5º, de pvc, teula massis, segons norma une en  
 1401-1 sn4, dn-200, per a tub de pvc.   
 VINT  EUROS amb TRENTA-TRES CÈNTIMS  
FDCLIP20      u    Pinça clip 90º dn-200 per a tub dn-315 teula massis              63,69 
 Subministrament i col·locació en canonada de pvc teula massis, dn-315, 400 o 500 mm, de deri-  
 vació pinça de 90º, de dn-200 també tipus teula massis, per a escomesa, segons une en 1401-1  
 sn4   
 SEIXANTA-TRES  EUROS amb SEIXANTA-NOU CÈNTIMS  
F932101F      m3   Sorra garbellada per a prot. canonades                           23,42 
 Sorra garbellada per a la protecció de canonades i instal·lacions, amb estesa del material  
 VINT-I-TRES  EUROS amb QUARANTA-DOS CÈNTIMS  
GDK256F3      U    Pericó 38x38x55cm,g= 15cm,hm-20/p/20/i solera maó 29x14x10cm,s/l 46,59 
 Pericó de 38x38x55 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó hm-20/p/20/i i solera de maó  
 calat de 29x14x10 cm, sobre llit de sorra  
 QUARANTA-SIS  EUROS amb CINQUANTA-NOU CÈNTIMS  
GDKZ3158      U    Bastiment+tapa p/pericó serv.,fosa ductil 420x420x40mm,col.mort. 22,40 
 Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa ductil de 420x420x40 mm i de12,5 t de sobre-  
 càrrega d'us, col·locat amb morter ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l  
 VINT-I-DOS  EUROS amb QUARANTA CÈNTIMS  
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FN22B324      U    Subministrament i utilització d'un tram de 30 m. de tub corrugat 360,60 
 Subministrament i utilització d'un tram de 30 m. de tub corrugat de polietilé DN 200 destinat a utilit-  
 zar-lo com a canalització provisional per a totes les escomeses domiciliàries, mentre es cons-  
 trueixen les escomeses definitives, incloent-hi ma d'obra.  
 TRES-CENTS SEIXANTA  EUROS amb SEIXANTA CÈNTIMS
  
PA00001       U    Execució tram sanejament alçades > 3 m                           18.000,00 
 Partida alçada a justificar per tasques complementàries en l'execució de la xarxa de sanejament  
 en trams amb alçada d'excavació de rasa superior a 3 metres.  
 DIVUIT MIL  EUROS  
PA00002       U    Recollida sortida de pluvials                                    3.000,00 
 Partida alçada a justificar per a la recollida d'una sortida d'aigües pluvials procedent del Passeig  
 de Sant Antoni ubicada al carrer Huyà.  
 TRES MIL  EUROS  
PA00003       U    Connexió col·lector a pou de registre Via Augusta                500,00 
 Ut. Partida d'abonament íntegre per a la connexió de col·lector (dn400 / dn600) a pou de regsitre  
 de la Via Augusta  
 CINC-CENTS  EUROS  
FD5JB348      u    Caixa p/embor.70x30x85cm,paret 29cm maó calat,arreb./llisc.int./ 203,99 
 Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 29 cm de gruix de maó calat, arrebossa-  
 da i lliscada per dins i esquerdejat per fora amb morter ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigo-  
 nera de 165 l sobre solera de 10 cm de formigó hm-20/p/20/i  
 DOS-CENTS TRES  EUROS amb NORANTA-NOU CÈNTIMS
  
FD5ZJJJ4      u    Bastiment+reixa practic.p/embor.,fosa dúctil, 800x364x50mm,1:6   66,25 
 Bastiment i reixa practicable per a embornal, de fosa dúctil de 800x364x50 mm exteriors i 40 t de  
 sobrecàrrega, col·locat amb morter ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l  
 SEIXANTA-SIS  EUROS amb VINT-I-CINC CÈNTIMS  
DPA00001      u    Inspecció de xarxa mitjançant control visual amb càmara          2.400,00 
 Ut. Inspecció de tota la xarxa d'aigües pluvials i residuals mitjançant inspecció amb càmara de  
 vídeo. Confecció d'informe amb video annex.  
 DOS MIL QUATRE-CENTS  EUROS  
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CAPITOL 01.03   Aigua potable i contra incendis                                  
505000100     ml.  Canonada f.d. DN-100, classe K-9                                 57,05 
 Subministrament i col·locació de canonada de fosa dúctil de DN-100 mm, classe K-9, inclusiva-  
 ment la p.p. de junta automàtica flexible i peces especials.  
 CINQUANTA-SET  EUROS amb CINC CÈNTIMS  
505000150     ml.  Canonada f.d. DN-150, classe K-9                                 64,19 
 Subministrament i col·locació de canonada de fosa dúctil de DN-150 mm, classe K-9, inclusiva-  
 ment la p.p. de junta automàtica flexible i peces especials.  
 SEIXANTA-QUATRE  EUROS amb DINOU CÈNTIMS  
FFB19425      U    Connexió a xarxa existents Fd100                                 516,80 
 Connexió xarxa de nova construcció Fd100 a xarxa existents inclosa "T" i altres peces espe-  
 cials.  
 CINC-CENTS SETZE  EUROS amb VUITANTA CÈNTIMS  
FFB19426      U    Connexió a xarxa existent Fd150                                  1.116,80 
 Connexió xarxa de nova construcció Fd DN150 a xarxa existents inclosa "T" i altres peces es-  
 pecials.  
 MIL CENT SETZE  EUROS amb VUITANTA CÈNTIMS  
FN12D324      U    Vàlvula comporta+brides d100mm,16bar, amb trampillo, canalit. so 383,93 
 Subministre i instal·lació de vàlvula de comporta manual, de fosa dúctil, amb brides, qualitat  
 EN-GJS-400-15 (UNE-EN 1563), de diàmetre nomimal 100 mm, de 16 bar de pn, comporta  
 amb seient elàstic, i muntada amb valones, brides i trampilló, eix i tornilleria en Inox, per a cana-  
 lització soterrada, d'acord amb directrius de l'empresa concessionària del servei d'aigües del mu-  
 nicipi.  
 TRES-CENTS VUITANTA-TRES  EUROS amb  
 NORANTA-TRES CÈNTIMS  
FN12D325      U    Vàlvula comporta+brides d150mm,16bar, ambtrampillo, canalit.so   535,00 
 Subministre i instal·lació de vàlvula de comporta manual, de fosa dúctil, amb brides, qualitat  
 EN-GJS-400-15 (UNE-EN 1563), de diàmetre nomimal 150 mm, de 16 bar de pn, comporta  
 amb seient elàstic, i muntada amb valones, brides i trampilló, eix i tornilleria en Inox, per a cana-  
 lització soterrada, d'acord amb directrius de l'empresa concessionària del servei d'aigües del mu-  
 nicipi.  
 CINC-CENTS TRENTA-CINC  EUROS  
FM212428      U    Hidrant soterrat dn100, amb 2 boques dn70                        801,82 
 Hidrant aeri, dn100, amb 2 boques de dn70, equipades amb racor barcelona, d'acord amb direc-  
 trius de l'empresa concessionària del servei d'aigües del municipi, inclos arqueta i tapa de fosa,  
 amb tots els accessoris pel muntatge, inclosa "T" en escomesa a xarxa general.  
 VUIT-CENTS UN  EUROS amb VUITANTA-DOS CÈNTIMS  
FM212118      U    Boca de reg dn45, model llobregat                                243,01 
 Boca de reg dn 45 mm, equipada amb racord barcelona, i arqueta i tapa de fosa, muntada amb  
 tots els accessoris, d'acord amb directrius de l'empresa concessionària del servei d'aigües del  
 municipi.  
 DOS-CENTS QUARANTA-TRES  EUROS amb UN CÈNTIMS  
F932101F      m3   Sorra garbellada per a prot. canonades                           23,42 
 Sorra garbellada per a la protecció de canonades i instal·lacions, amb estesa del material  
 VINT-I-TRES  EUROS amb QUARANTA-DOS CÈNTIMS  
FFB1A011      M    Prova hidraulica de les canonades d'aigua.                       0,45 
 Prova hidraulica de les canonades d'aigua.  
 ZERO  EUROS amb QUARANTA-CINC CÈNTIMS  
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FG3P2E45      M    Banda de senyalitzacio de material plastic, per a                0,53 
 Banda de senyalitzacio de material plastic, per a la localitzacio i proteccio de serveis, col.locada  
 a la rasa.  
 ZERO  EUROS amb CINQUANTA-TRES CÈNTIMS  
FN22D324      U    Connexió a xarxa nova de les escomeses existents, inclós, collar 144,84 
 Connexió a xarxa nova de les escomeses existents, inclós, collarí, aixeta, enllaços, trampilló,  
 2ml de canonada de 3/4 fins a 1 + 1/2   
 CENT QUARANTA-QUATRE  EUROS amb  
 VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS  
FK310Q11      U    Instal.lació complerta per by-pass provisional per subministrar  12.000,00 
 Instal.lació complerta per by-pass provisional per subministrar aigua potable a les escomeses en  
 le temps que duri l'obra, inclós 800 ml de canonada de PE de 1 polzada, aixetes, enllaços, etc,  
 tot inclós  
 DOTZE MIL  EUROS  
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CAPITOL 01.04   Instal·lació elèctrica de baixa tensió                           
D99ZZ003      M3   CATES LOCALITZACIO SERVEIS                                       41,82 
 Excavació en petits volums per a la localització de serveis i reblert posterior. Inclou càrrega i  
 transport a abocador del material sobrant.  
 QUARANTA-UN  EUROS amb VUITANTA-DOS CÈNTIMS  
F2194JB4      M2   Demolicio de paviment de panots o altres tipus de                3,60 
 Demolicio de paviment de panots o altres tipus de paviments col.locats sobre formigo, de 10 cm  
 de gruix, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora  
 TRES  EUROS amb SEIXANTA CÈNTIMS  
F2225620      M3   Excavacio de rasa, de 2 m d'amplaria i de 4 m de f               9,60 
 Excavacio de rasa, de 2 m d'amplaria i de 4 m de fondaria, com a maxim, en roca, amb mitjans  
 mecanics  
 NOU  EUROS amb SEIXANTA CÈNTIMS  
FDG32353      M    Encreuament de carrer amb quatre tubs                            42,23 
 Encreuament de carrer amb quatre tubs de polietilè corrugat de doble capa de 160 mm per a pas  
 de serveis i dau de recobriment de 60x60 cm. de formigo hm-20.  
 QUARANTA-DOS  EUROS amb VINT-I-TRES CÈNTIMS  
FG39C240      M    Conductor d'alumini  0,6/1 kv,rv, format per 4 cab               11,13 
 Conductor d'alumini  0,6/1 kv,rv, format per 4 cables unipolars  de 3x240 mm2+150 mm2 i  
 col.locat a la rasa o en tub.  
 ONZE  EUROS amb TRETZE CÈNTIMS  
FG39C241      M    Conductor Al 3x150+1x95                                          7,77 
 Conductor d'alumini  0,6/1 kv,rv, format per 4 cables unipolars  de 3x150 mm2+195 mm2 i  
 col.locat a la rasa o en tub.  
 SET  EUROS amb SETANTA-SET CÈNTIMS  
FG1116B3      U    Caixa de proteccio de 160 a per a subministre a vi               99,17 
 Caixa de proteccio de 160 a per a subministre a vivenda, totalment instal.lada a la façana i con-  
 nectada, amb fussibles, petit material i comprovacio de fases, inclos ajudes de paleta i tot el ma-  
 terial per a la seva col.locacio.  
 NORANTA-NOU  EUROS amb DISSET CÈNTIMS  
FG111ESS      u    Treballs per a connexió escomesa                                 425,00 
 Treballs connexió escomesa domiciliària incloent-hi ma d'obra, materials i comprovació de fases  
 QUATRE-CENTS VINT-I-CINC  EUROS  
F2285H00      M3   Estesa i compactacio de sorra en rasa, en tongades               18,76 
 Estesa i compactacio de sorra en rasa, en tongades de 25 cm, com a maxim  
 DIVUIT  EUROS amb SETANTA-SIS CÈNTIMS  
FG210H33      M    Recobriment de la linia de baixa tensio amb mao ma               1,44 
 Recobriment de la linia de baixa tensio amb mao massis o peces homologades de material plàs-  
 tic.  
 UN  EUROS amb QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS  
F228510F      M3   Rebliment i piconatge de rasa, amb material tolera               8,48 
 Rebliment i piconatge de rasa, amb material tolerable, en tongades de 25 cm, com a maxim, amb  
 compactacio del 95% pm  
 VUIT  EUROS amb QUARANTA-VUIT CÈNTIMS  
F2424235      M3   Carrega mecanica i transport de terres a l'abocado               3,62 
 Carrega mecanica i transport de terres a l'abocador, amb camio de 7 t, amb un recorregut de  
 mes de 2 km i fins a 5 km. Amidat sobre perfil  
 TRES  EUROS amb SEIXANTA-DOS CÈNTIMS  
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F9363H11      M3   Base de formigo hm-20 de consistencia plastica i g               51,65 
 Base de formigo hm-20 de consistencia plastica i grandaria maxima del granulat 20 mm abocat  
 des de camio amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat  
 CINQUANTA-UN  EUROS amb SEIXANTA-CINC CÈNTIMS  
FG1116A1      U    Connexio de la nova instal.lacio de baixa tensio a               87,12 
 Connexio de la nova instal.lacio de baixa tensio a la xarxa existent, amb materials i ma d'obra  
 inclosa.  
 VUITANTA-SET  EUROS amb DOTZE CÈNTIMS  
FG11V113      U    Desconnexio, desmuntatge, carrega i transport al m               4.212,80 
 Desconnexio, desmuntatge, carrega i transport a abocador de les instal.lacions existents de bai-  
 xa tensio (postes, linies electriques, palomilles ancorades a les façanes, etc.).  
 QUATRE MIL DOS-CENTS DOTZE  EUROS amb VUITANTA  
 CÈNTIMS  
FG163832      U    Construcció de nínxol encastat en la paret, o la superfície en c 482,09 
 Construcció de nínxol encastat en la paret, o la superfície en cas d'impossibilitat, per a cgp+cs,  
 cdu o cgp, equipat amb marc, porta i pany d'acer galvanitzat, amb capa d'emprimació fosfatant +  
 2 d'esmalt sintètic del color que decideixi la direcció facultativa i reparació de tanca o façana.  
 QUATRE-CENTS VUITANTA-DOS  EUROS amb NOU  
 CÈNTIMS  
FGC14712      U    Caixa de seccionament, segons vademecum endesa                   172,81 
 Caixa de seccionament, segons vademecum endesa  
 CENT SETANTA-DOS  EUROS amb VUITANTA-UN  
 CÈNTIMS  
FGC14713      U    Caixa de distribució en urbanitzacions LSBT                      171,95 
 Ut. Subministre i instal·lació de caixa de distribució en urbanitzacions LSBT.  
 CENT SETANTA-UN  EUROS amb NORANTA-CINC  
 CÈNTIMS  
FGC147R1      u    Armari de distribució urbana                                     406,55 
 Armari de distribució urbana, amb base d'obra de fàbrica  
 QUATRE-CENTS SIS  EUROS amb CINQUANTA-CINC  
 CÈNTIMS  
FGC00001      u    Plànols xarxa elèctrica                                          66.608,00 
 Ut. Marcar, amidar i confeccionar plànols de la xarxa de distribució d'energia elèctrica.  
 SEIXANTA-SIS MIL SIS-CENTS VUIT  EUROS  
FGC00002      u    Treballs de connexió de la nova xarxa a CT existent              12.500,00 
 Ut. Treballs de connexió de la nova xarxa a CT existent, èr part de l'empresa homologada ac-  
 ceptada per la companyia distribuidora.  
 DOTZE MIL CINC-CENTS  EUROS  
FGC00003      u    Redacció de projecte, permisos, legalització, tràmits, etc neces 5.000,00 
 Redacció de projecte, permisos, legalització, tràmits, etc necessaris per a la posta en marxa de  
 la instal·lació.   
 CINC MIL  EUROS  
FGC00004      u     Treballs de subministre i col·locació d'un armari d'ampliació d 1.500,00 
 Ut. Treballs de subministre i col·locació d'un armari d'ampliació de BT per desdoblar les sortides  
 totalment instal·lat.   
 MIL CINC-CENTS  EUROS  
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FGC00005      u    Adeqüació exterior de CT                                         1.000,00 
 Ut. Adeqüació exterior de CT integrant-la en l’entorn, consistent amb el repicat del rebossat exte-  
 rior, aplicació de monocapa en totes les superficies, color a determinar per la DF, i treballs de re-  
 paració i pintat dels elements metàl·lics.   
 MIL  EUROS  
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CAPITOL 01.05   Enllumenat públic                                                
F932101F      m3   Sorra garbellada per a prot. canonades                           23,42 
 Sorra garbellada per a la protecció de canonades i instal·lacions, amb estesa del material  
 VINT-I-TRES  EUROS amb QUARANTA-DOS CÈNTIMS  
FG221J2K      M    Tub flex.corru.polietilè,dn=90mm,resist.xoc 7,canal.sot.         1,62 
 Tub flexible corrugat de polietilè de doble capa, de 90 mm de diàmetre nominal i  amb grau de re-  
 sistència al xoc 7 i  muntat com a canalització soterrada  
 UN  EUROS amb SEIXANTA-DOS CÈNTIMS  
FG221B2K      M    Banda de senyalització de material plàstic                       0,36 
 Banda de senyalització de material plàstic, col·locada en rasa  
 ZERO  EUROS amb TRENTA-SIS CÈNTIMS  
FG312506      M    Cond.coure rv 0,6/1,4x6mm2,col.tub                               4,83 
 Conductor de coure de designació une rv 0,6/1 kv, tetrapolar, de secció 4x6 mm2 i col.locat en  
 tub  
 QUATRE  EUROS amb VUITANTA-TRES CÈNTIMS  
FG312306      M    Cond.coure rv 0,6/1,2x2,5mm2,col.tub                             1,88 
 Conductor de coure de designació une rv 0,6/1 kv, bipolar de secció 2x2,5 mm2 i col.locat en  
 tub  
 UN  EUROS amb VUITANTA-VUIT CÈNTIMS  
FG380902      M    Cond.coure nu,1x35mm2,munt.superf.                               4,65 
 Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat superficialment  
 QUATRE  EUROS amb SEIXANTA-CINC CÈNTIMS  
709000030     Ut.  Presa de terra (PICA)                                            39,38 
 Presa de terra amb pica de coure de D=18,0 mm i 2 m de longitud, cable de coure nu de 1x35  
 mm², connexionat mitjançant soldadura aluminotèrmica.   
 TRENTA-NOU  EUROS amb TRENTA-VUIT CÈNTIMS  
FHN00000      U    Columna corba + lluminparia BADILA de F. Ros o equivalent        1.272,81 
 Ut. Subministre i instal.lació de lluminària model tipus BADILA LRA/B-7500 amb reflector doble  
 2x70W de Fundició Ros o equivalent, amb bàcul d'acer galvanitzat per immersió en Zinc líquid,  
 de 6 metres d'alçada total, amb sortint efectiu d'1 metre, corbatura R25, conicitat 12,5% i gruix de  
 paret 4mm. Pintada color negre Oxirón. Inclusivament fonament, cablejat interior i connexionat a  
 xarxa.  
 MIL DOS-CENTS SETANTA-DOS  EUROS amb  
 VUITANTA-UN CÈNTIMS  
FDK256F3      U    Pericó 38x38x55cm,g= 15cm,hm-20/p/20/i solera maó,s/llit sorra   49,49 
 Pericó de 40x40x55 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó hm-20/p/20/i i solera de maó  
 calat, sobre llit de sorra  
 QUARANTA-NOU  EUROS amb QUARANTA-NOU  
 CÈNTIMS  
FDKZ3159      U    Bastiment+tapa p/pericó serv.,fosa ductil 420x420x40mm,col.mort. 23,90 
 Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa ductil de 420x420x40 mm i de de 12,5 t de so-  
 brecàrrega d'us, de pes, col·locat amb morter mixt 1:0.5:4, elaborat a l'obra amb formigonera de  
 165 l  
 VINT-I-TRES  EUROS amb NORANTA CÈNTIMS  
FHT11122      U    Despeses i taxes per l'obtenció de dictamen elèctric per enllume 750,00 
 Despeses i taxes per l'obtenció de dictamen elèctric per enllumenat públic  
 SET-CENTS CINQUANTA  EUROS  
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FJM35BE4      U    Contractació elèctrica                                           850,00 
 Contractació a la companyia elèctrica dels quadres d'enllumenat públic  
 VUIT-CENTS CINQUANTA  EUROS  
FG541632      U    Quadre de comandament, protecció i mesura, tipus t2, situat a l' 7.935,99 
 Quadre de comandament, protecció i mesura, model CITI-15+SEC400 TGN de 1350x1880x320  
 mm de la marca Arelsa o equivalent, protegit dins d´un armari de planxa d’acer inoxidable qualitat  
 mínima Norma AISI-304  de 2 mm. de gruix. Pintura normalitzada GRIS RAL 7032  
 RGHS-12340, amb sòcol, portes i pany per connectar a terra, amb rellotge astronómic electronic  
 astro o similar, i tots els elements indicats al diagrama multifilar, equipat amb pany de companyia.  
 (en el preu s'inclou el fonament de l'armari i els ancoratges)  
 SET MIL NOU-CENTS TRENTA-CINC  EUROS amb  
 NORANTA-NOU CÈNTIMS  
FG163832      U    Construcció de nínxol encastat en la paret, o la superfície en c 482,09 
 Construcció de nínxol encastat en la paret, o la superfície en cas d'impossibilitat, per a cgp+cs,  
 cdu o cgp, equipat amb marc, porta i pany d'acer galvanitzat, amb capa d'emprimació fosfatant +  
 2 d'esmalt sintètic del color que decideixi la direcció facultativa i reparació de tanca o façana.  
 QUATRE-CENTS VUITANTA-DOS  EUROS amb NOU  
 CÈNTIMS  
FG1116B2      U    Caixa general de proteccio de 400 a, tipus cahors                274,06 
 Caixa general de proteccio de 400 A, tipus cahors o similar, amb una entrada i sortida principal,  
 3 sortides secundaries trifasiques i 9 sortides secundaries monofasiques. totalment instal.lada i  
 connectada a la xarxa general i a les linies a subministrar, amb fussibles, petit material i compro-  
 vacio de fases, inclos ajudes de paleta i material per a la seva col.locacio.  
 DOS-CENTS SETANTA-QUATRE  EUROS amb SIS  
 CÈNTIMS  
FGC14712      U    Caixa de seccionament, segons vademecum endesa                   172,81 
 Caixa de seccionament, segons vademecum endesa  
 CENT SETANTA-DOS  EUROS amb VUITANTA-UN  
 CÈNTIMS  
FK310R11      U    Retirada de tots els fanals existents i transport a magatzem mun 835,20 
 Retirada dels fanals existents i transport a magatzem municipal, incloent-hi mà d'obra i maquinà-  
 ria.  
 VUIT-CENTS TRENTA-CINC  EUROS amb VINT CÈNTIMS  
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CAPITOL 01.06   Xarxa de telecomunicacions                                       
F222H620      M3   Excavacio de pou aillat de 2 m de fondaria, com a                10,61 
 Excavacio de pou aillat de 2 m de fondaria, com a maxim, en roca, amb mitjans mecanics  
 DEU  EUROS amb SEIXANTA-UN CÈNTIMS  
FLTEL263      M    Prisma de telefonica, de 30x25 cm. de formigo h-20               7,17 
 Prisma de telefonica, de 30x25 cm. de formigo hm-20, per a 2 conductes de pvc de 63 mm. de  
 diametre. Inclou subministre de materials.  
 SET  EUROS amb DISSET CÈNTIMS  
FLTE4110      M    Prisma de telefonica de formigo hm-20 4d110                      15,84 
 Prisma de telefonica de formigo hm-20, per a 4 conductes de pvc de 110 mm. de diametre. In-  
 clou subministre de materials.  
 QUINZE  EUROS amb VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS  
FLTE41R1      M    Prisma de telefonica de 6 conductes dn 63                        16,41 
 Prisma de telefonica de 6 conductes dn 63, de secció 30x40 cm. Inclou subministre de materials.  
 SETZE  EUROS amb QUARANTA-UN CÈNTIMS  
FLTELTRM      U    Arqueta tipus 'm' de telefonica de formigo h-150 d               55,33 
 Arqueta tipus 'm' de telefonica de formigo h-150 de 0,30x0,30x0,75 mts, amb parets i solera de  
 15 cm de gruix, amb marc i tapa de fosa ductil. amb compliment de tota la normativa establerta  
 per telefonica.  
 CINQUANTA-CINC  EUROS amb TRENTA-TRES CÈNTIMS  
FLTELTH2      U    Troneta de telefonica tipus 'h', de formigo h-150,               472,15 
 Troneta de telefonica tipus 'h', de formigo h-150, amb pedestal i armari, tapa i marc d'acer galva-  
 nitzat, amb compliment de tota la normativa establerta per telefonica.  
 QUATRE-CENTS SETANTA-DOS  EUROS amb QUINZE  
 CÈNTIMS  
FLTELESC      U    Escomesa individual de telefonica des des del carr               46,88 
 Escomesa individual de telefonica des des del carrer fins a la façana de les cases amb tub de  
 pvc 40 mm. diametre, incloent demolicions, excavacions col.locacio de conductes, reposicio de  
 paviments i altres obres, totalment acabat i mà d'obra inclosa.  
 QUARANTA-SIS  EUROS amb VUITANTA-VUIT CÈNTIMS  
F2424235      M3   Carrega mecanica i transport de terres a l'abocado               3,62 
 Carrega mecanica i transport de terres a l'abocador, amb camio de 7 t, amb un recorregut de  
 mes de 2 km i fins a 5 km. Amidat sobre perfil  
 TRES  EUROS amb SEIXANTA-DOS CÈNTIMS  
FLTELCON      U    Connexio de la nova instal.lacio de telefonica a l               33,06 
 Connexio de la nova instal.lacio de telefonica a la xarxa existent, amb materials i ma d'obra in-  
 closa.  
 TRENTA-TRES  EUROS amb SIS CÈNTIMS  
FLTELDES      U    Desconnexio, desmuntatge, carrega i transport al m               300,51 
 Desconnexio, desmuntatge, carrega i transport al magatzem municipal de les instal.lacions exis-  
 tents de telefonica (postes, linies telefoniques, palomilles ancorades a les façanes, etc.), aixi com  
 la reposicio de paviments i façanes de les zones afectades.  
 TRES-CENTS  EUROS amb CINQUANTA-UN CÈNTIMS  
FLTELPED      U    Base per a pedestal                                              300,00 
 Ut. Construcció de base per a pedestal segons normes de companyia.  
 TRES-CENTS  EUROS  
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CAPITOL 01.07   Gas natural                                                      
F2285H00      M3   Estesa i compactacio de sorra en rasa, en tongades               18,76 
 Estesa i compactacio de sorra en rasa, en tongades de 25 cm, com a maxim  
 DIVUIT  EUROS amb SETANTA-SIS CÈNTIMS  
FG3P2E45      M    Banda de senyalitzacio de material plastic, per a                0,53 
 Banda de senyalitzacio de material plastic, per a la localitzacio i proteccio de serveis, col.locada  
 a la rasa.  
 ZERO  EUROS amb CINQUANTA-TRES CÈNTIMS  
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CAPITOL 01.08   Paviments                                                        
F2523B01      U    Partida d'obertura de totes les cales necessaries                600,00 
 Partida d'obertura de totes les cales necessaries per a la localitzacio de canonades i serveis  
 existents a la zona (clavegueram, enl.public, baixa tensio, aigua, telf., gas, etc.)  
 SIS-CENTS  EUROS  
F2194XB1      M    Tall de paviment d'aglomerat asfaltic, amb maquina               2,10 
 Tall de paviment d'aglomerat asfaltic, amb maquina de disc.  
 DOS  EUROS amb DEU CÈNTIMS  
F931201J      M3   Base tot-u art.,estesa+picon.98%pm                               24,47 
 Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98 % del pm  
 VINT-I-QUATRE  EUROS amb QUARANTA-SET CÈNTIMS  
F9365G11      M3   Base formigó hm-20/p/20/i, camió+vibr.man., reglejat             58,63 
 Base de formigó hm-20/p/20/i, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm,  
 abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat  
 CINQUANTA-VUIT  EUROS amb SEIXANTA-TRES CÈNTIMS
  
E4BCDCCC      M2   Malla el.b/corr. e.o manip.taller me 30 x 15 d: 8 - 8 b500t 6 x  4,69 
 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer, elaborada a l'obra i manipulada a taller me 30  
 x 15 d: 8 - 8 b 500 t 6 x 2,2 une 36 092:1996 per a l'armadura de lloses. Inclou p.p. de solapa-  
 ments.  
 QUATRE  EUROS amb SEIXANTA-NOU CÈNTIMS  
OP-P08        Ml   Vorada granet flamejat 20x24                                     45,75 
 Vorada de granet serrat flamejat, recte i en peces corbades per radis inferiors a 12 metres, de  
 20x24 cms., sobre solera de formigó H-150 de 50x20 cms.  
 QUARANTA-CINC  EUROS amb SETANTA-CINC CÈNTIMS  
F97422E9      M    Rigola a=20cm,peces mort.ciment blanc 20x20x8cm,col.mort.1:8     8,63 
 Rigola de 20 cm d'amplària amb peces de morter de ciment de color blanc, de 20x20x8 cm,  
 col·locades amb morter de ciment 1:8, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l  
 VUIT  EUROS amb SEIXANTA-TRES CÈNTIMS  
F9H12114      T    Pavim.bitum.calent d-12,g.granític,betum asf.,98%marshall        52,97 
 Paviment de mescla bituminosa en calent de composició densa d-12 amb granulat granític i be-  
 tum asfàltic de penetració, estesa i compactada al 98 % de l'assaig marshall  
 CINQUANTA-DOS  EUROS amb NORANTA-SET CÈNTIMS 
OP-P23        M²   Vorera terratzo pulit 30x30 cms.                                 22,02 
 Paviment de vorera a base de lloses de terratzo pulit de 30x30 cms., model Tarragona, col.locat  
 amb morter dossificat 1:6, sobre solera de formigó executada anteriorment.  
 VINT-I-DOS  EUROS amb DOS CÈNTIMS  
F9X19256      U    Partida de col.locacio de tots els bastiments de registres       900,00 
 Partida de col.locacio de tots els bastiments de pous de registre i pericons de serveis, aixi com  
 d'altres instal.lacions existents (clavgueram, telf., aigua, enl., b.t., etc.) a la nova rasant de les  
 calçades i voreres.  
 NOU-CENTS  EUROS  
F9B2S000      M2   Reposicio de qualsevol tipus de paviment o paret                 120,00 
 Reposicio de qualsevol tipus de paviment o paret, aplacat,  de formigo, panot, rajola, llosa de gra-  
 nit, etc. en les escomeses realitzades dins de propietat privada corresponents a serveis d'aigua,  
 baixa tensió, telefonia o desaigues, inclos tots els materials i mà d'obra i acabat segons les direc-  
 trius de la direcció de l'obra.  
 CENT VINT  EUROS  
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F9B2S099      m2   Arrebossat i pintat amb el color que correspongui                15,00 
 M2. Arrebossat i pintat amb el color que correspongui les entregues de les façanes al nou pavi-  
 ment  
 QUINZE  EUROS  
G9H18114      t    Pavim.bitum.calent S-12,g.granític,betum asf.,98%marshall        46,48 
 Paviment de mescla bituminosa en calent de composició semidensa S-12 amb granulat granític i  
 betum asfàltic de penetració, estesa i compactada al 98 % de l'assaig marshall  
 QUARANTA-SIS  EUROS amb QUARANTA-VUIT CÈNTIMS  
G9J11J00      t    Reg d'adher.amb emulsió bituminosa catiònica ECR-1               262,72 
 T. Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica ECR-1  
 DOS-CENTS SEIXANTA-DOS  EUROS amb SETANTA-DOS  
 CÈNTIMS  
G9J12N00      t    Reg d'imprim.amb emulsió bituminosa catiònica ECI                347,60 
 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica ECI  
 TRES-CENTS QUARANTA-SET  EUROS amb SEIXANTA  
 CÈNTIMS  
OP-101        Ml   Gual de formigó vehicles 60 cm                                   101,36 
 Gual de formigó, format per peces de 62/60x40x8 cms., inclòs peces de cap de 62/40x40x30  
 cm, treballades en punt rodó de 40 cm de radi, sobre solera de formigó H-150 de 60 cm d'ampla-  
 da i 15 cm d'alçada promig. Inclòs encofrat i formació de pendents.  
 CENT UN  EUROS amb TRENTA-SIS CÈNTIMS  
OP-Z01        ML   Rigola 20x20x100 model ICA o similar                             20,00 
 Subministre i col3locació de rigola 20x20x100 de ICA o similar en encintat de paviiment de vore-  
 ra baixa.  
 VINT  EUROS  
PA0001        Ut   Partida alçada muret de contenció en línia escales               6.000,00 
 PA. Partida alçada a justificar per a l'execució d'estructura de contenció i encintat en línia límit no-  
 va calçada d'eix 6 i escales.  
 SIS MIL  EUROS  
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CAPITOL 01.09   Mobiliari urbà                                                   
MU-03         Ut   Paperera fundició alumini Belluga de Benito                      575,00 
 Ut. Subministre i col.locació de paperera de funició d'alumini, model Belluga de Benito o equiva-  
 lent. Inclou obra per a la seva instal.lació.  
 CINC-CENTS SETANTA-CINC  EUROS  
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CAPITOL 01.10   Senyalització viària                                             
FBB11241      U    Placa làm.reflect.nivell 1 intens.,circ.,d=50cm,fix.mecànicament 37,55 
 Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, circular o quadrada, per a senyals de trànsit,  
 fixada mecànicament  
 TRENTA-SET  EUROS amb CINQUANTA-CINC CÈNTIMS  
FBBZ2320      M    Suport quadrat,tub acer galv.50x50x2mm,formigonat                13,45 
 Suport quadrat de tub d'acer galvanitzat de 50x50x2 mm, col.locat a terra formigonat  
 TRETZE  EUROS amb QUARANTA-CINC CÈNTIMS  
FE070600      M2   MARCA VIAL TRANSVERSAL                                           5,81 
 Marca vial transversal amb pintura alcidica i microesferes de vidre, inclús premarcatge.  
 CINC  EUROS amb VUITANTA-UN CÈNTIMS  
FE070500      M    MARCA VIAL LONGITUDINAL DE 10/15 CM                              0,36 
 MARCA VIAL LONGITUDINAL DE 10 a 15 CM D'AMPLADA, AMB PINTURA ALCIDICA  
 I MICROESFERES DE VIDRE, AMB MAQUINA AUTOPROPULSADA  
 ZERO  EUROS amb TRENTA-SIS CÈNTIMS  
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CAPITOL 01.11  Jardineria i xarxa de reg                                         
JPL0001       Ut   Subminstre i plantació Taronger agre                             93,00 
 Ut. Subministre i plantació de taronger agre, d'alçada no inferior a 250 cm. Espècies a escollir  
 per D.F.  
 NORANTA-TRES  EUROS  
JRE0001       Ut   Xarxa de reg                                                     30.000,00 
 Ut. Xarxa de reg a l'àmbit del projecte a base de degoters, canonades principals i secundàries,  
 programadors, escomeses,.. Totalment instal·lada.  
 TRENTA MIL  EUROS  



QUADRE DE PREUS 1  
CIUTAT JARDÍ. TARRAGONA                                           
                                  

CODI UD DESCRIPCIÓ PREU 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________________________  
  Pàgina 19  

CAPITOL 01.12   Seguretat i salut de l'obra                                      
FZAL0002      U    Partida de despeses  per a dur a terme el pla de s               39.380,90 
 Partida de despeses  per a dur a terme el pla de seguretat i salut de l'obra.  
 TRENTA-NOU MIL TRES-CENTS VUITANTA  EUROS amb  
 NORANTA CÈNTIMS  
FZAL0003      U    Redacció de plànols as-built                                     3.000,00 
 U. Redacció de plànols as-built.  
 TRES MIL  EUROS  
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CAPITOL 01.01   Demolicions i moviments de terra                                 
SUBCAPITOL 01.01.01  Demolicions                                                       
F21D4102      M    Demol.claveguera d<=60cm,form.vibrpr.,m.mec.+càrrega cam.         
 Demolició de claveguera de fins a 60 cm de diàmetre o fins a 40x60 cm, de formigó vibroprem-  
 sat, amb mitjans mecànics, càrrega sobre camió i transport a abocdor controlat. Inclús cànon d'a-  
 bocament.  
 
 
 
 Maquinaria .............................................................  1,71 
 Materials .................................................................  1,06 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  2,77 
F21D2102      M    Demol.claveguera d<=30cm,form.vibrpr.,m.mec.+càrrega cam.         
 Demolició de canonada de fins a 30 cm de diàmetre o fins a 27x36 cm, de formigó vibropremsat,  
 amb mitjans mecànics i  càrrega sobre camió i transport a abocdor controlat. Inclús cànon d'abo-  
 cament.  
 
 
 
 Maquinaria .............................................................  1,04 
 Materials .................................................................  0,42 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1,46 
F21DGU02      M    Demol.pou d=100cm,paret 30cm maó,m.mec.+càrrega cam.              
 Ml. Demolició de pou de diàmetre 100 cm, de parets de 30 cm de maó, amb mitjans mecànics i   
 càrrega sobre camió i transport a abocdor controlat. Inclús cànon d'abocament.  
 
 
 
 Maquinaria .............................................................  8,10 
 Materials .................................................................  3,80 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  11,90 
F21DTHA2      PA   Demolició d'arquetes existents amb mitjans mecànics i càrrega so  
 PA. Partida alçada d'abonament íntegre per a la demolició de totes les arquetes existents amb  
 mitjans mecànics, càrrega sobre camió  i transport a abocdor controlat. Inclús cànon d'aboca-  
 ment.  
 
 
 
 
 
 Ma d'obra ...............................................................  125,50 
 Maquinaria .............................................................  580,70 
 Materials .................................................................  40,00 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  746,20 
F2194AL4      M2   Demol.paviment form. o asfalt,g<=20cm,a>2m,martell trenc.         
 Demolició de paviment de formigó (inclús escales), o asfalt, de fins a 20 cm de gruix i més de 2  
 m d'amplària, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora,  càrrega sobre camió i trans-  
 port a abocdor controlat. Inclús cànon d'abocament.  
 
 
 
 
 Ma d'obra ...............................................................  1,13 
 Maquinaria .............................................................  5,04 
 Materials .................................................................  1,60 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  7,77 
F2191303      M    Demolic.vorada sob/form.,martell pic.                             
 Demolició de vorada col.locada sobre formigó, amb martell picador,  càrrega sobre camió i trans-  
 port a abocador controlat. Inclús cànon d'abocament.  
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 Ma d'obra ...............................................................  0,56 
 Maquinaria .............................................................  2,12 
 Materials .................................................................  0,45 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  3,13 
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F2193A03      M    Demol.rigola form.,martell pic.                                   
 Demolició de rigola de formigó i base, amb martell picador,  càrrega sobre camió i transport a  
 abocdor controlat. Inclús cànon d'abocament.  
 
 
 
 
 Ma d'obra ...............................................................  0,56 
 Maquinaria .............................................................  2,12 
 Materials .................................................................  0,45 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  3,13 
F2194JE3      M2   Demol.paviment panot.sob/form.,g<=20cm,a<=1,50m,martell pic.      
 Demolició de paviment de panots col.locats sobre formigó, de fins a 20 cm de gruix i fins a1,5 m  
 d'amplària, amb martell picador,  càrrega sobre camió i transport a abocdor controlat. Inclús cà-  
 non d'abocament.  
 
 
 
 
 Ma d'obra ...............................................................  1,13 
 Maquinaria .............................................................  5,04 
 Materials .................................................................  1,60 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  7,77 
SUBCAPITOL 01.01.02  Moviment de terra generals                                        
F222H670      M3   Excav.pou aïllat h<=2m,terreny tràns.,martell trenc.              
 Excavació de pou aïllat de fins a 2 m de fondària, en roca, amb martell trencador muntat sobre  
 retroexcavadora  
 
 
 Ma d'obra ...............................................................  2,40 
 Maquinaria .............................................................  7,20 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  9,60 
F2225620      M3   Excavacio de rasa, de 2 m d'amplaria i de 4 m de f                
 Excavacio de rasa, de 2 m d'amplaria i de 4 m de fondaria, com a maxim, en roca, amb mitjans  
 mecanics  
 
 
 Ma d'obra ...............................................................  2,40 
 Maquinaria .............................................................  7,20 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  9,60 
F227A00F      M2   Repàs+picon.sòl rasa,a=0.4-1.5m,95%pm                             
 Repàs i piconatge de sòl de rasa de més de 0.4 i menys d'1.5 m d'amplària, amb compactació  
 del 95% pm  
 
 
 Ma d'obra ...............................................................  1,20 
 Maquinaria .............................................................  0,42 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1,62 
F228560F      M3   Rebliment+picon.rasa,a<=0.6m,mat.adeq.,g<=25cm,picó vibrant,95%p  
 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària de 0.60 m, fins a 1.50 m. amb material adequat, en ton-  
 gades de gruix fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % pm  
 
 
 
 Ma d'obra ...............................................................  3,77 
 Maquinaria .............................................................  4,25 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  8,02 
F221A620      M3   Excav/càrrega terra p/esplan.,terreny tràns.,m.mec.               
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 Excavació i càrrega de terra per a esplanació en terreny de trànsit, amb mitjans mecànics  
 
 
 Ma d'obra ...............................................................  0,12 
 Maquinaria .............................................................  2,60 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  2,72 
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F227R00F      M2   Repàs+picon.esplanada,95%pm                                       
 Repàs i piconatge d'esplanada, amb compactació del 95% pm  
 
 
 Maquinaria .............................................................  0,94 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  0,94 
F2424239      M3   Càrrega mec.+transp.terres aboc.,inc. cànon                       
 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a l'abocador. Inclou cànon.  
 
 
 Maquinaria .............................................................  6,51 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  6,51 
F2261211      M3   TERRAPLENADA TERRES EXC. COMPACT                                  
 ESTESA I PICONATGE DE SOL SEL.LECCIONAT D'APORTACIÓ, EN TONGADES DE  
 30 CM DE GRUIX, COM A MAXIM, AMB COMPACTACIO DEL 95% PN, UTILITZANT  
 CORRO VIBRATORI AUTOPROPULSAT I AMB NECESSITAT D'HUMECTACIO  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ma d'obra ...............................................................  0,29 
 Maquinaria .............................................................  2,22 
 Materials .................................................................  9,94 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  12,45 
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CAPITOL 01.02   Clavegueram i pluvials                                           
FDB2769H      u    Solera mitja canya hm-20/p/20/i,g<20cm,1,35x1,35m,p/tub d80cm     
 Solera amb mitja canya de formigó hm-20/p/20/i de 20 cm de gruix mínim i de planta 1,35x1,35  
 m per a tub de d 80 cm  
 
 
 
 Ma d'obra ...............................................................  18,85 
 Materials .................................................................  39,42 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  58,27 
FDD1AB24      m    Paret pou circ.d100cm,g=29cm,maó calat,arrebos.+llisc.int.1:6     
 Paret per a pou circular de d 100 cm, de gruix 29 cm de maó calat,arrebossada i lliscada per  
 dins amb morter ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l  
 
 
 
 
 
 
 Ma d'obra ...............................................................  209,77 
 Maquinaria .............................................................  0,31 
 Materials .................................................................  61,89 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  271,97 
FDKZ3174      u    Bastiment+tapa p/pericó serv.,fosa ductil 620x620x50mm,col.mort.  
 Bastiment i tapa per a clavegueram (marc planta quadrada  850x850 mm,amb obertura i tapa cir-  
 cular diàmetre 670 mm, de fosa dúctil, de 40 t de sobrecàrrega, tipus  d-400, delta aaa, 2.0-66 ad  
 de fundición dúctil benito, o similar, col·locat amb morter ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formi-  
 gonera de 165 l  
 
 
 
 
 Ma d'obra ...............................................................  14,01 
 Maquinaria .............................................................  0,03 
 Materials .................................................................  142,50 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  156,53 
FDBPE50       m    Canonada PVC SN8, dn 500                                          
 Subministre i col.locació de tub de PVC  de 500 mm Ø exterior, coextruït, de doble paret amb  
 corrugat anular tipus B s/ prEN13476-1, amb juntes d'unió i peces especials, totalment instal.lat.  
 
 
 
 Ma d'obra ...............................................................  3,94 
 Materials .................................................................  53,04 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  56,98 
FDBPE60       m    Canonada PVC SN8, dn 800                                          
 Subministre i col.locació de tub de PVC  de 800 mm Ø exterior, coextruït, de doble paret amb  
 corrugat anular tipus B s/ prEN13476-1, amb juntes d'unió i peces especials, totalment instal.lat.  
 
 
 
 Ma d'obra ...............................................................  3,94 
 Materials .................................................................  92,82 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  96,76 
FDBPVC20      m    Escomesa pvc tipus teula dn200                                    
 Ml. Tub per a escomesa de clavegueram de pvc tipus teula massis, segons une en 1401-1 sn4,  
 de diàmetre 200 mm, amb p.p. de junta elàstica.  
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 Ma d'obra ...............................................................  3,15 
 Materials .................................................................  8,26 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  11,41 
FDBPVC87      u    Colze 87,5º de pvc dn-200 tipus teula massis                      
 Subministrament i col·locació de colze de 87,5º, de pvc, teula massis, segons norma une en  
 1401-1 sn4, dn-200, per a tub de pvc.   
 
 
 
 Ma d'obra ...............................................................  2,55 
 Materials .................................................................  17,78 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  20,33 
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FDCLIP20      u    Pinça clip 90º dn-200 per a tub dn-315 teula massis               
 Subministrament i col·locació en canonada de pvc teula massis, dn-315, 400 o 500 mm, de deri-  
 vació pinça de 90º, de dn-200 també tipus teula massis, per a escomesa, segons une en 1401-1  
 sn4   
 
 
 
 Ma d'obra ...............................................................  21,30 
 Materials .................................................................  42,39 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  63,69 
F932101F      m3   Sorra garbellada per a prot. canonades                            
 Sorra garbellada per a la protecció de canonades i instal·lacions, amb estesa del material  
 
 
 Ma d'obra ...............................................................  7,20 
 Materials .................................................................  16,22 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  23,42 
GDK256F3      U    Pericó 38x38x55cm,g= 15cm,hm-20/p/20/i solera maó 29x14x10cm,s/l  
 Pericó de 38x38x55 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó hm-20/p/20/i i solera de maó  
 calat de 29x14x10 cm, sobre llit de sorra  
 
 
 
 
 
 
 Ma d'obra ...............................................................  31,90 
 Materials .................................................................  14,69 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  46,59 
GDKZ3158      U    Bastiment+tapa p/pericó serv.,fosa ductil 420x420x40mm,col.mort.  
 Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa ductil de 420x420x40 mm i de12,5 t de sobre-  
 càrrega d'us, col·locat amb morter ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l  
 
 
 
 
 Ma d'obra ...............................................................  9,27 
 Maquinaria .............................................................  0,01 
 Materials .................................................................  13,13 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  22,40 
FN22B324      U    Subministrament i utilització d'un tram de 30 m. de tub corrugat  
 Subministrament i utilització d'un tram de 30 m. de tub corrugat de polietilé DN 200 destinat a utilit-  
 zar-lo com a canalització provisional per a totes les escomeses domiciliàries, mentre es cons-  
 trueixen les escomeses definitives, incloent-hi ma d'obra.  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  360,60 
PA00001       U    Execució tram sanejament alçades > 3 m                            
 Partida alçada a justificar per tasques complementàries en l'execució de la xarxa de sanejament  
 en trams amb alçada d'excavació de rasa superior a 3 metres.  
 
 Materials .................................................................  18.000,00 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  18.000,00 
PA00002       U    Recollida sortida de pluvials                                     
 Partida alçada a justificar per a la recollida d'una sortida d'aigües pluvials procedent del Passeig  
 de Sant Antoni ubicada al carrer Huyà.  
 
 Materials .................................................................  3.000,00 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  3.000,00 
PA00003       U    Connexió col·lector a pou de registre Via Augusta                 
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 Ut. Partida d'abonament íntegre per a la connexió de col·lector (dn400 / dn600) a pou de regsitre  
 de la Via Augusta  
 
 Materials .................................................................  500,00 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  500,00 
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FD5JB348      u    Caixa p/embor.70x30x85cm,paret 29cm maó calat,arreb./llisc.int./  
 Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 29 cm de gruix de maó calat, arrebossa-  
 da i lliscada per dins i esquerdejat per fora amb morter ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigo-  
 nera de 165 l sobre solera de 10 cm de formigó hm-20/p/20/i  
 
 
 
 
 
 
 
 Ma d'obra ...............................................................  151,34 
 Maquinaria .............................................................  0,24 
 Materials .................................................................  52,41 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  203,99 
FD5ZJJJ4      u    Bastiment+reixa practic.p/embor.,fosa dúctil, 800x364x50mm,1:6    
 Bastiment i reixa practicable per a embornal, de fosa dúctil de 800x364x50 mm exteriors i 40 t de  
 sobrecàrrega, col·locat amb morter ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l  
 
 
 
 
 Ma d'obra ...............................................................  10,40 
 Maquinaria .............................................................  0,02 
 Materials .................................................................  55,83 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  66,25 
DPA00001      u    Inspecció de xarxa mitjançant control visual amb càmara           
 Ut. Inspecció de tota la xarxa d'aigües pluvials i residuals mitjançant inspecció amb càmara de  
 vídeo. Confecció d'informe amb video annex.  
 
 Materials .................................................................  2.400,00 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  2.400,00 
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CAPITOL 01.03   Aigua potable i contra incendis                                  
505000100     ml.  Canonada f.d. DN-100, classe K-9                                  
 Subministrament i col·locació de canonada de fosa dúctil de DN-100 mm, classe K-9, inclusiva-  
 ment la p.p. de junta automàtica flexible i peces especials.  
 
 
 Ma d'obra ...............................................................  22,83 
 Maquinaria .............................................................  16,49 
 Materials .................................................................  17,73 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  57,05 
505000150     ml.  Canonada f.d. DN-150, classe K-9                                  
 Subministrament i col·locació de canonada de fosa dúctil de DN-150 mm, classe K-9, inclusiva-  
 ment la p.p. de junta automàtica flexible i peces especials.  
 
 
 Ma d'obra ...............................................................  22,83 
 Maquinaria .............................................................  16,49 
 Materials .................................................................  24,87 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  64,19 
FFB19425      U    Connexió a xarxa existents Fd100                                  
 Connexió xarxa de nova construcció Fd100 a xarxa existents inclosa "T" i altres peces espe-  
 cials.  
 
 
 
 Ma d'obra ...............................................................  216,80 
 Materials .................................................................  300,00 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  516,80 
FFB19426      U    Connexió a xarxa existent Fd150                                   
 Connexió xarxa de nova construcció Fd DN150 a xarxa existents inclosa "T" i altres peces es-  
 pecials.  
 
 
 
 Ma d'obra ...............................................................  216,80 
 Materials .................................................................  900,00 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1.116,80 
FN12D324      U    Vàlvula comporta+brides d100mm,16bar, amb trampillo, canalit. so  
 Subministre i instal·lació de vàlvula de comporta manual, de fosa dúctil, amb brides, qualitat  
 EN-GJS-400-15 (UNE-EN 1563), de diàmetre nomimal 100 mm, de 16 bar de pn, comporta  
 amb seient elàstic, i muntada amb valones, brides i trampilló, eix i tornilleria en Inox, per a cana-  
 lització soterrada, d'acord amb directrius de l'empresa concessionària del servei d'aigües del mu-  
 nicipi.  
 
 
 
 Ma d'obra ...............................................................  38,75 
 Materials .................................................................  345,18 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  383,93 
FN12D325      U    Vàlvula comporta+brides d150mm,16bar, ambtrampillo, canalit.so    
 Subministre i instal·lació de vàlvula de comporta manual, de fosa dúctil, amb brides, qualitat  
 EN-GJS-400-15 (UNE-EN 1563), de diàmetre nomimal 150 mm, de 16 bar de pn, comporta  
 amb seient elàstic, i muntada amb valones, brides i trampilló, eix i tornilleria en Inox, per a cana-  
 lització soterrada, d'acord amb directrius de l'empresa concessionària del servei d'aigües del mu-  
 nicipi.  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  535,00 
FM212428      U    Hidrant soterrat dn100, amb 2 boques dn70                         
 Hidrant aeri, dn100, amb 2 boques de dn70, equipades amb racor barcelona, d'acord amb direc-  
 trius de l'empresa concessionària del servei d'aigües del municipi, inclos arqueta i tapa de fosa,  
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 amb tots els accessoris pel muntatge, inclosa "T" en escomesa a xarxa general.  
 
 
 
 
 Ma d'obra ...............................................................  81,30 
 Materials .................................................................  720,52 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  801,82 
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FM212118      U    Boca de reg dn45, model llobregat                                 
 Boca de reg dn 45 mm, equipada amb racord barcelona, i arqueta i tapa de fosa, muntada amb  
 tots els accessoris, d'acord amb directrius de l'empresa concessionària del servei d'aigües del  
 municipi.  
 
 
 
 
 Ma d'obra ...............................................................  27,10 
 Materials .................................................................  215,91 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  243,01 
F932101F      m3   Sorra garbellada per a prot. canonades                            
 Sorra garbellada per a la protecció de canonades i instal·lacions, amb estesa del material  
 
 
 Ma d'obra ...............................................................  7,20 
 Materials .................................................................  16,22 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  23,42 
FFB1A011      M    Prova hidraulica de les canonades d'aigua.                        
 Prova hidraulica de les canonades d'aigua.  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  0,45 
FG3P2E45      M    Banda de senyalitzacio de material plastic, per a                 
 Banda de senyalitzacio de material plastic, per a la localitzacio i proteccio de serveis, col.locada  
 a la rasa.  
 
 
 Ma d'obra ...............................................................  0,26 
 Materials .................................................................  0,27 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  0,53 
FN22D324      U    Connexió a xarxa nova de les escomeses existents, inclós, collar  
 Connexió a xarxa nova de les escomeses existents, inclós, collarí, aixeta, enllaços, trampilló,  
 2ml de canonada de 3/4 fins a 1 + 1/2   
 TOTAL PARTIDA ..................................................  144,84 
FK310Q11      U    Instal.lació complerta per by-pass provisional per subministrar   
 Instal.lació complerta per by-pass provisional per subministrar aigua potable a les escomeses en  
 le temps que duri l'obra, inclós 800 ml de canonada de PE de 1 polzada, aixetes, enllaços, etc,  
 tot inclós  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  12.000,00 
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CAPITOL 01.04   Instal·lació elèctrica de baixa tensió                           
D99ZZ003      M3   CATES LOCALITZACIO SERVEIS                                        
 Excavació en petits volums per a la localització de serveis i reblert posterior. Inclou càrrega i  
 transport a abocador del material sobrant.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ma d'obra ...............................................................  17,58 
 Maquinaria .............................................................  21,95 
 Materials .................................................................  2,29 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  41,82 
F2194JB4      M2   Demolicio de paviment de panots o altres tipus de                 
 Demolicio de paviment de panots o altres tipus de paviments col.locats sobre formigo, de 10 cm  
 de gruix, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora  
 
 Maquinaria .............................................................  3,60 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  3,60 
F2225620      M3   Excavacio de rasa, de 2 m d'amplaria i de 4 m de f                
 Excavacio de rasa, de 2 m d'amplaria i de 4 m de fondaria, com a maxim, en roca, amb mitjans  
 mecanics  
 
 
 Ma d'obra ...............................................................  2,40 
 Maquinaria .............................................................  7,20 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  9,60 
FDG32353      M    Encreuament de carrer amb quatre tubs                             
 Encreuament de carrer amb quatre tubs de polietilè corrugat de doble capa de 160 mm per a pas  
 de serveis i dau de recobriment de 60x60 cm. de formigo hm-20.  
 
 
 
 
 Ma d'obra ...............................................................  4,35 
 Materials .................................................................  37,88 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  42,23 
FG39C240      M    Conductor d'alumini  0,6/1 kv,rv, format per 4 cab                
 Conductor d'alumini  0,6/1 kv,rv, format per 4 cables unipolars  de 3x240 mm2+150 mm2 i  
 col.locat a la rasa o en tub.  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  11,13 
FG39C241      M    Conductor Al 3x150+1x95                                           
 Conductor d'alumini  0,6/1 kv,rv, format per 4 cables unipolars  de 3x150 mm2+195 mm2 i  
 col.locat a la rasa o en tub.  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  7,77 
FG1116B3      U    Caixa de proteccio de 160 a per a subministre a vi                
 Caixa de proteccio de 160 a per a subministre a vivenda, totalment instal.lada a la façana i con-  
 nectada, amb fussibles, petit material i comprovacio de fases, inclos ajudes de paleta i tot el ma-  
 terial per a la seva col.locacio.  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  99,17 
FG111ESS      u    Treballs per a connexió escomesa                                  
 Treballs connexió escomesa domiciliària incloent-hi ma d'obra, materials i comprovació de fases  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  425,00 
F2285H00      M3   Estesa i compactacio de sorra en rasa, en tongades                
 Estesa i compactacio de sorra en rasa, en tongades de 25 cm, com a maxim  
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 Ma d'obra ...............................................................  1,26 
 Maquinaria .............................................................  2,50 
 Materials .................................................................  15,00 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  18,76 
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FG210H33      M    Recobriment de la linia de baixa tensio amb mao ma                
 Recobriment de la linia de baixa tensio amb mao massis o peces homologades de material plàs-  
 tic.  
 
 
 Ma d'obra ...............................................................  0,24 
 Materials .................................................................  1,20 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1,44 
F228510F      M3   Rebliment i piconatge de rasa, amb material tolera                
 Rebliment i piconatge de rasa, amb material tolerable, en tongades de 25 cm, com a maxim, amb  
 compactacio del 95% pm  
 
 
 
 Ma d'obra ...............................................................  3,14 
 Maquinaria .............................................................  5,34 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  8,48 
F2424235      M3   Carrega mecanica i transport de terres a l'abocado                
 Carrega mecanica i transport de terres a l'abocador, amb camio de 7 t, amb un recorregut de  
 mes de 2 km i fins a 5 km. Amidat sobre perfil  
 
 
 Maquinaria .............................................................  3,62 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  3,62 
F9363H11      M3   Base de formigo hm-20 de consistencia plastica i g                
 Base de formigo hm-20 de consistencia plastica i grandaria maxima del granulat 20 mm abocat  
 des de camio amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat  
 
 
 
 
 Ma d'obra ...............................................................  11,60 
 Maquinaria .............................................................  0,38 
 Materials .................................................................  39,67 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  51,65 
FG1116A1      U    Connexio de la nova instal.lacio de baixa tensio a                
 Connexio de la nova instal.lacio de baixa tensio a la xarxa existent, amb materials i ma d'obra  
 inclosa.  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  87,12 
FG11V113      U    Desconnexio, desmuntatge, carrega i transport al m                
 Desconnexio, desmuntatge, carrega i transport a abocador de les instal.lacions existents de bai-  
 xa tensio (postes, linies electriques, palomilles ancorades a les façanes, etc.).  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  4.212,80 
FG163832      U    Construcció de nínxol encastat en la paret, o la superfície en c  
 Construcció de nínxol encastat en la paret, o la superfície en cas d'impossibilitat, per a cgp+cs,  
 cdu o cgp, equipat amb marc, porta i pany d'acer galvanitzat, amb capa d'emprimació fosfatant +  
 2 d'esmalt sintètic del color que decideixi la direcció facultativa i reparació de tanca o façana.  
 
 
 
 
 Ma d'obra ...............................................................  449,86 
 Materials .................................................................  32,23 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  482,09 
FGC14712      U    Caixa de seccionament, segons vademecum endesa                    
 Caixa de seccionament, segons vademecum endesa  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  172,81 
FGC14713      U    Caixa de distribució en urbanitzacions LSBT                       
 Ut. Subministre i instal·lació de caixa de distribució en urbanitzacions LSBT.  
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 TOTAL PARTIDA ..................................................  171,95 
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FGC147R1      u    Armari de distribució urbana                                      
 Armari de distribució urbana, amb base d'obra de fàbrica  
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ma d'obra ...............................................................  68,66 
 Materials .................................................................  337,89 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  406,55 
FGC00001      u    Plànols xarxa elèctrica                                           
 Ut. Marcar, amidar i confeccionar plànols de la xarxa de distribució d'energia elèctrica.  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  66.608,00 
FGC00002      u    Treballs de connexió de la nova xarxa a CT existent               
 Ut. Treballs de connexió de la nova xarxa a CT existent, èr part de l'empresa homologada ac-  
 ceptada per la companyia distribuidora.  
 
 Materials .................................................................  12.500,00 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  12.500,00 
FGC00003      u    Redacció de projecte, permisos, legalització, tràmits, etc neces  
 Redacció de projecte, permisos, legalització, tràmits, etc necessaris per a la posta en marxa de  
 la instal·lació.   
 TOTAL PARTIDA ..................................................  5.000,00 
FGC00004      u     Treballs de subministre i col·locació d'un armari d'ampliació d  
 Ut. Treballs de subministre i col·locació d'un armari d'ampliació de BT per desdoblar les sortides  
 totalment instal·lat.   
 
 Materials .................................................................  1.500,00 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1.500,00 
FGC00005      u    Adeqüació exterior de CT                                          
 Ut. Adeqüació exterior de CT integrant-la en l’entorn, consistent amb el repicat del rebossat exte-  
 rior, aplicació de monocapa en totes les superficies, color a determinar per la DF, i treballs de re-  
 paració i pintat dels elements metàl·lics.   
 
 Materials .................................................................  1.000,00 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1.000,00 
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CAPITOL 01.05   Enllumenat públic                                                
F932101F      m3   Sorra garbellada per a prot. canonades                            
 Sorra garbellada per a la protecció de canonades i instal·lacions, amb estesa del material  
 
 
 Ma d'obra ...............................................................  7,20 
 Materials .................................................................  16,22 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  23,42 
FG221J2K      M    Tub flex.corru.polietilè,dn=90mm,resist.xoc 7,canal.sot.          
 Tub flexible corrugat de polietilè de doble capa, de 90 mm de diàmetre nominal i  amb grau de re-  
 sistència al xoc 7 i  muntat com a canalització soterrada  
 
 
 
 Ma d'obra ...............................................................  0,62 
 Materials .................................................................  1,00 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1,62 
FG221B2K      M    Banda de senyalització de material plàstic                        
 Banda de senyalització de material plàstic, col·locada en rasa  
 
 
 
 Ma d'obra ...............................................................  0,26 
 Materials .................................................................  0,10 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  0,36 
FG312506      M    Cond.coure rv 0,6/1,4x6mm2,col.tub                                
 Conductor de coure de designació une rv 0,6/1 kv, tetrapolar, de secció 4x6 mm2 i col.locat en  
 tub  
 
 
 
 Ma d'obra ...............................................................  2,71 
 Materials .................................................................  2,12 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  4,83 
FG312306      M    Cond.coure rv 0,6/1,2x2,5mm2,col.tub                              
 Conductor de coure de designació une rv 0,6/1 kv, bipolar de secció 2x2,5 mm2 i col.locat en  
 tub  
 
 
 
 Ma d'obra ...............................................................  1,35 
 Materials .................................................................  0,53 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1,88 
FG380902      M    Cond.coure nu,1x35mm2,munt.superf.                                
 Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat superficialment  
 
 
 
 
 Ma d'obra ...............................................................  3,35 
 Materials .................................................................  1,30 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  4,65 
709000030     Ut.  Presa de terra (PICA)                                             
 Presa de terra amb pica de coure de D=18,0 mm i 2 m de longitud, cable de coure nu de 1x35  
 mm², connexionat mitjançant soldadura aluminotèrmica.   
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 Ma d'obra ...............................................................  16,28 
 Materials .................................................................  23,10 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  39,38 
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FHN00000      U    Columna corba + lluminparia BADILA de F. Ros o equivalent         
 Ut. Subministre i instal.lació de lluminària model tipus BADILA LRA/B-7500 amb reflector doble  
 2x70W de Fundició Ros o equivalent, amb bàcul d'acer galvanitzat per immersió en Zinc líquid,  
 de 6 metres d'alçada total, amb sortint efectiu d'1 metre, corbatura R25, conicitat 12,5% i gruix de  
 paret 4mm. Pintada color negre Oxirón. Inclusivament fonament, cablejat interior i connexionat a  
 xarxa.  
 
 
 
 Ma d'obra ...............................................................  81,24 
 Materials .................................................................  1.191,57 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1.272,81 
FDK256F3      U    Pericó 38x38x55cm,g= 15cm,hm-20/p/20/i solera maó,s/llit sorra    
 Pericó de 40x40x55 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó hm-20/p/20/i i solera de maó  
 calat, sobre llit de sorra  
 
 
 
 
 
 
 Ma d'obra ...............................................................  34,80 
 Materials .................................................................  14,69 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  49,49 
FDKZ3159      U    Bastiment+tapa p/pericó serv.,fosa ductil 420x420x40mm,col.mort.  
 Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa ductil de 420x420x40 mm i de de 12,5 t de so-  
 brecàrrega d'us, de pes, col·locat amb morter mixt 1:0.5:4, elaborat a l'obra amb formigonera de  
 165 l  
 
 
 
 
 Ma d'obra ...............................................................  10,41 
 Maquinaria .............................................................  0,02 
 Materials .................................................................  13,47 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  23,90 
FHT11122      U    Despeses i taxes per l'obtenció de dictamen elèctric per enllume  
 Despeses i taxes per l'obtenció de dictamen elèctric per enllumenat públic  
 
 Materials .................................................................  750,00 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  750,00 
FJM35BE4      U    Contractació elèctrica                                            
 Contractació a la companyia elèctrica dels quadres d'enllumenat públic  
 
 Materials .................................................................  850,00 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  850,00 
FG541632      U    Quadre de comandament, protecció i mesura, tipus t2, situat a l'  
 Quadre de comandament, protecció i mesura, model CITI-15+SEC400 TGN de 1350x1880x320  
 mm de la marca Arelsa o equivalent, protegit dins d´un armari de planxa d’acer inoxidable qualitat  
 mínima Norma AISI-304  de 2 mm. de gruix. Pintura normalitzada GRIS RAL 7032  
 RGHS-12340, amb sòcol, portes i pany per connectar a terra, amb rellotge astronómic electronic  
 astro o similar, i tots els elements indicats al diagrama multifilar, equipat amb pany de companyia.  
 (en el preu s'inclou el fonament de l'armari i els ancoratges)  
 
 
 
 Ma d'obra ...............................................................  812,40 
 Materials .................................................................  7.123,59 
  ______________  
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 TOTAL PARTIDA ..................................................  7.935,99 
FG163832      U    Construcció de nínxol encastat en la paret, o la superfície en c  
 Construcció de nínxol encastat en la paret, o la superfície en cas d'impossibilitat, per a cgp+cs,  
 cdu o cgp, equipat amb marc, porta i pany d'acer galvanitzat, amb capa d'emprimació fosfatant +  
 2 d'esmalt sintètic del color que decideixi la direcció facultativa i reparació de tanca o façana.  
 
 
 
 
 Ma d'obra ...............................................................  449,86 
 Materials .................................................................  32,23 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  482,09 
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FG1116B2      U    Caixa general de proteccio de 400 a, tipus cahors                 
 Caixa general de proteccio de 400 A, tipus cahors o similar, amb una entrada i sortida principal,  
 3 sortides secundaries trifasiques i 9 sortides secundaries monofasiques. totalment instal.lada i  
 connectada a la xarxa general i a les linies a subministrar, amb fussibles, petit material i compro-  
 vacio de fases, inclos ajudes de paleta i material per a la seva col.locacio.  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  274,06 
FGC14712      U    Caixa de seccionament, segons vademecum endesa                    
 Caixa de seccionament, segons vademecum endesa  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  172,81 
FK310R11      U    Retirada de tots els fanals existents i transport a magatzem mun  
 Retirada dels fanals existents i transport a magatzem municipal, incloent-hi mà d'obra i maquinà-  
 ria.  
 
 
 
 Ma d'obra ...............................................................  433,28 
 Maquinaria .............................................................  401,92 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  835,20 
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CAPITOL 01.06   Xarxa de telecomunicacions                                       
F222H620      M3   Excavacio de pou aillat de 2 m de fondaria, com a                 
 Excavacio de pou aillat de 2 m de fondaria, com a maxim, en roca, amb mitjans mecanics  
 
 
 Ma d'obra ...............................................................  2,65 
 Maquinaria .............................................................  7,96 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  10,61 
FLTEL263      M    Prisma de telefonica, de 30x25 cm. de formigo h-20                
 Prisma de telefonica, de 30x25 cm. de formigo hm-20, per a 2 conductes de pvc de 63 mm. de  
 diametre. Inclou subministre de materials.  
 
 
 
 
 Ma d'obra ...............................................................  2,32 
 Materials .................................................................  4,85 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  7,17 
FLTE4110      M    Prisma de telefonica de formigo hm-20 4d110                       
 Prisma de telefonica de formigo hm-20, per a 4 conductes de pvc de 110 mm. de diametre. In-  
 clou subministre de materials.  
 
 
 
 
 Ma d'obra ...............................................................  4,06 
 Materials .................................................................  11,78 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  15,84 
FLTE41R1      M    Prisma de telefonica de 6 conductes dn 63                         
 Prisma de telefonica de 6 conductes dn 63, de secció 30x40 cm. Inclou subministre de materials.  
 
 
 
 
 Ma d'obra ...............................................................  4,06 
 Materials .................................................................  12,35 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  16,41 
FLTELTRM      U    Arqueta tipus 'm' de telefonica de formigo h-150 d                
 Arqueta tipus 'm' de telefonica de formigo h-150 de 0,30x0,30x0,75 mts, amb parets i solera de  
 15 cm de gruix, amb marc i tapa de fosa ductil. amb compliment de tota la normativa establerta  
 per telefonica.  
 
 
 
 
 
 
 Ma d'obra ...............................................................  29,25 
 Maquinaria .............................................................  0,02 
 Materials .................................................................  26,06 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  55,33 
FLTELTH2      U    Troneta de telefonica tipus 'h', de formigo h-150,                
 Troneta de telefonica tipus 'h', de formigo h-150, amb pedestal i armari, tapa i marc d'acer galva-  
 nitzat, amb compliment de tota la normativa establerta per telefonica.  
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 Ma d'obra ...............................................................  142,46 
 Materials .................................................................  329,69 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  472,15 
FLTELESC      U    Escomesa individual de telefonica des des del carr                
 Escomesa individual de telefonica des des del carrer fins a la façana de les cases amb tub de  
 pvc 40 mm. diametre, incloent demolicions, excavacions col.locacio de conductes, reposicio de  
 paviments i altres obres, totalment acabat i mà d'obra inclosa.  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  46,88 
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F2424235      M3   Carrega mecanica i transport de terres a l'abocado                
 Carrega mecanica i transport de terres a l'abocador, amb camio de 7 t, amb un recorregut de  
 mes de 2 km i fins a 5 km. Amidat sobre perfil  
 
 
 Maquinaria .............................................................  3,62 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  3,62 
FLTELCON      U    Connexio de la nova instal.lacio de telefonica a l                
 Connexio de la nova instal.lacio de telefonica a la xarxa existent, amb materials i ma d'obra in-  
 closa.  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  33,06 
FLTELDES      U    Desconnexio, desmuntatge, carrega i transport al m                
 Desconnexio, desmuntatge, carrega i transport al magatzem municipal de les instal.lacions exis-  
 tents de telefonica (postes, linies telefoniques, palomilles ancorades a les façanes, etc.), aixi com  
 la reposicio de paviments i façanes de les zones afectades.  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  300,51 
FLTELPED      U    Base per a pedestal                                               
 Ut. Construcció de base per a pedestal segons normes de companyia.  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  300,00 



QUADRE DE PREUS 2  
CIUTAT JARDÍ. TARRAGONA                                           
                                  

CODI UD DESCRIPCIÓ PREU 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________________________  
  Pàgina 27  

CAPITOL 01.07   Gas natural                                                      
F2285H00      M3   Estesa i compactacio de sorra en rasa, en tongades                
 Estesa i compactacio de sorra en rasa, en tongades de 25 cm, com a maxim  
 
 
 
 
 Ma d'obra ...............................................................  1,26 
 Maquinaria .............................................................  2,50 
 Materials .................................................................  15,00 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  18,76 
FG3P2E45      M    Banda de senyalitzacio de material plastic, per a                 
 Banda de senyalitzacio de material plastic, per a la localitzacio i proteccio de serveis, col.locada  
 a la rasa.  
 
 
 Ma d'obra ...............................................................  0,26 
 Materials .................................................................  0,27 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  0,53 
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CAPITOL 01.08   Paviments                                                        
F2523B01      U    Partida d'obertura de totes les cales necessaries                 
 Partida d'obertura de totes les cales necessaries per a la localitzacio de canonades i serveis  
 existents a la zona (clavegueram, enl.public, baixa tensio, aigua, telf., gas, etc.)  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  600,00 
F2194XB1      M    Tall de paviment d'aglomerat asfaltic, amb maquina                
 Tall de paviment d'aglomerat asfaltic, amb maquina de disc.  
 
 
 Ma d'obra ...............................................................  1,26 
 Maquinaria .............................................................  0,84 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  2,10 
F931201J      M3   Base tot-u art.,estesa+picon.98%pm                                
 Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98 % del pm  
 
 
 
 
 
 
 Ma d'obra ...............................................................  0,60 
 Maquinaria .............................................................  4,52 
 Materials .................................................................  19,35 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  24,47 
F9365G11      M3   Base formigó hm-20/p/20/i, camió+vibr.man., reglejat              
 Base de formigó hm-20/p/20/i, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm,  
 abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat  
 
 
 
 
 Ma d'obra ...............................................................  7,95 
 Maquinaria .............................................................  0,57 
 Materials .................................................................  50,11 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  58,63 
E4BCDCCC      M2   Malla el.b/corr. e.o manip.taller me 30 x 15 d: 8 - 8 b500t 6 x   
 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer, elaborada a l'obra i manipulada a taller me 30  
 x 15 d: 8 - 8 b 500 t 6 x 2,2 une 36 092:1996 per a l'armadura de lloses. Inclou p.p. de solapa-  
 ments.  
 
 
 
 
 Ma d'obra ...............................................................  0,96 
 Materials .................................................................  3,73 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  4,69 
OP-P08        Ml   Vorada granet flamejat 20x24                                      
 Vorada de granet serrat flamejat, recte i en peces corbades per radis inferiors a 12 metres, de  
 20x24 cms., sobre solera de formigó H-150 de 50x20 cms.  
 
 
 
 
 
 
 Ma d'obra ...............................................................  4,04 
 Materials .................................................................  41,71 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  45,75 
F97422E9      M    Rigola a=20cm,peces mort.ciment blanc 20x20x8cm,col.mort.1:8      
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 Rigola de 20 cm d'amplària amb peces de morter de ciment de color blanc, de 20x20x8 cm,  
 col·locades amb morter de ciment 1:8, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l  
 
 
 
 
 
 Ma d'obra ...............................................................  4,66 
 Maquinaria .............................................................  0,01 
 Materials .................................................................  3,97 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  8,63 
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F9H12114      T    Pavim.bitum.calent d-12,g.granític,betum asf.,98%marshall         
 Paviment de mescla bituminosa en calent de composició densa d-12 amb granulat granític i be-  
 tum asfàltic de penetració, estesa i compactada al 98 % de l'assaig marshall  
 
 
 
 
 
 
 Ma d'obra ...............................................................  1,35 
 Maquinaria .............................................................  1,62 
 Materials .................................................................  50,00 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  52,97 
OP-P23        M²   Vorera terratzo pulit 30x30 cms.                                  
 Paviment de vorera a base de lloses de terratzo pulit de 30x30 cms., model Tarragona, col.locat  
 amb morter dossificat 1:6, sobre solera de formigó executada anteriorment.  
 
 
 
 
 
 
 
 Ma d'obra ...............................................................  8,22 
 Materials .................................................................  13,81 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  22,02 
F9X19256      U    Partida de col.locacio de tots els bastiments de registres        
 Partida de col.locacio de tots els bastiments de pous de registre i pericons de serveis, aixi com  
 d'altres instal.lacions existents (clavgueram, telf., aigua, enl., b.t., etc.) a la nova rasant de les  
 calçades i voreres.  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  900,00 
F9B2S000      M2   Reposicio de qualsevol tipus de paviment o paret                  
 Reposicio de qualsevol tipus de paviment o paret, aplacat,  de formigo, panot, rajola, llosa de gra-  
 nit, etc. en les escomeses realitzades dins de propietat privada corresponents a serveis d'aigua,  
 baixa tensió, telefonia o desaigues, inclos tots els materials i mà d'obra i acabat segons les direc-  
 trius de la direcció de l'obra.  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  120,00 
F9B2S099      m2   Arrebossat i pintat amb el color que correspongui                 
 M2. Arrebossat i pintat amb el color que correspongui les entregues de les façanes al nou pavi-  
 ment  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  15,00 
G9H18114      t    Pavim.bitum.calent S-12,g.granític,betum asf.,98%marshall         
 Paviment de mescla bituminosa en calent de composició semidensa S-12 amb granulat granític i  
 betum asfàltic de penetració, estesa i compactada al 98 % de l'assaig marshall  
 
 
 
 
 
 
 Ma d'obra ...............................................................  1,13 
 Maquinaria .............................................................  1,35 
 Materials .................................................................  44,00 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  46,48 
G9J11J00      t    Reg d'adher.amb emulsió bituminosa catiònica ECR-1                
 T. Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica ECR-1  
 
 
 
 
 
 Ma d'obra ...............................................................  27,40 
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 Maquinaria .............................................................  25,32 
 Materials .................................................................  210,00 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  262,72 
G9J12N00      t    Reg d'imprim.amb emulsió bituminosa catiònica ECI                 
 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica ECI  
 
 
 
 
 Ma d'obra ...............................................................  27,40 
 Maquinaria .............................................................  15,70 
 Materials .................................................................  304,50 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  347,60 
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OP-101        Ml   Gual de formigó vehicles 60 cm                                    
 Gual de formigó, format per peces de 62/60x40x8 cms., inclòs peces de cap de 62/40x40x30  
 cm, treballades en punt rodó de 40 cm de radi, sobre solera de formigó H-150 de 60 cm d'ampla-  
 da i 15 cm d'alçada promig. Inclòs encofrat i formació de pendents.  
 
 
 
 
 
 
 Ma d'obra ...............................................................  6,94 
 Materials .................................................................  94,42 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  101,36 
OP-Z01        ML   Rigola 20x20x100 model ICA o similar                              
 Subministre i col3locació de rigola 20x20x100 de ICA o similar en encintat de paviiment de vore-  
 ra baixa.  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  20,00 
PA0001        Ut   Partida alçada muret de contenció en línia escales                
 PA. Partida alçada a justificar per a l'execució d'estructura de contenció i encintat en línia límit no-  
 va calçada d'eix 6 i escales.  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  6.000,00 
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CAPITOL 01.09   Mobiliari urbà                                                   
MU-03         Ut   Paperera fundició alumini Belluga de Benito                       
 Ut. Subministre i col.locació de paperera de funició d'alumini, model Belluga de Benito o equiva-  
 lent. Inclou obra per a la seva instal.lació.  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  575,00 
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CAPITOL 01.10   Senyalització viària                                             
FBB11241      U    Placa làm.reflect.nivell 1 intens.,circ.,d=50cm,fix.mecànicament  
 Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, circular o quadrada, per a senyals de trànsit,  
 fixada mecànicament  
 
 
 Ma d'obra ...............................................................  9,60 
 Materials .................................................................  27,95 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  37,55 
FBBZ2320      M    Suport quadrat,tub acer galv.50x50x2mm,formigonat                 
 Suport quadrat de tub d'acer galvanitzat de 50x50x2 mm, col.locat a terra formigonat  
 
 
 
 
 Ma d'obra ...............................................................  2,39 
 Maquinaria .............................................................  0,03 
 Materials .................................................................  11,03 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  13,45 
FE070600      M2   MARCA VIAL TRANSVERSAL                                            
 Marca vial transversal amb pintura alcidica i microesferes de vidre, inclús premarcatge.  
 
 
 
 
 
 
 
 Ma d'obra ...............................................................  2,36 
 Maquinaria .............................................................  0,32 
 Materials .................................................................  3,13 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  5,81 
FE070500      M    MARCA VIAL LONGITUDINAL DE 10/15 CM                               
 MARCA VIAL LONGITUDINAL DE 10 a 15 CM D'AMPLADA, AMB PINTURA ALCIDICA  
 I MICROESFERES DE VIDRE, AMB MAQUINA AUTOPROPULSADA  
 
 
 
 
 
 
 
 Ma d'obra ...............................................................  0,09 
 Maquinaria .............................................................  0,03 
 Materials .................................................................  0,24 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  0,36 
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CAPITOL 01.11  Jardineria i xarxa de reg                                         
JPL0001       Ut   Subminstre i plantació Taronger agre                              
 Ut. Subministre i plantació de taronger agre, d'alçada no inferior a 250 cm. Espècies a escollir  
 per D.F.  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  93,00 
JRE0001       Ut   Xarxa de reg                                                      
 Ut. Xarxa de reg a l'àmbit del projecte a base de degoters, canonades principals i secundàries,  
 programadors, escomeses,.. Totalment instal·lada.  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  30.000,00 
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CAPITOL 01.12   Seguretat i salut de l'obra                                      
FZAL0002      U    Partida de despeses  per a dur a terme el pla de s                
 Partida de despeses  per a dur a terme el pla de seguretat i salut de l'obra.  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  39.380,90 
FZAL0003      U    Redacció de plànols as-built                                      
 U. Redacció de plànols as-built.  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  3.000,00 



Projecte de remodelació del Sector Ciutat Jardí del municipi de Tarragona 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AMIDAMENTS 



 AMIDAMENTS  
CIUTAT JARDÍ. TARRAGONA                                           
                                  
CODI DESCRIPCIÓ UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT PREU IMPORT 
 ____________________________________________________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________________  
 
  Pàgina 1  

 CAPITOL 01.01  Demolicions i moviments de terra                                 
 SUBCAPITOL 01.01.01 Demolicions                                                       
F21D4102      M    Demol.claveguera d<=60cm,form.vibrpr.,m.mec.+càrrega cam.         
 Demolició de claveguera de fins a 60 cm de diàmetre o fins a 40x60 cm, de formigó vibropremsat,  
 amb mitjans mecànics, càrrega sobre camió i transport a abocdor controlat. Inclús cànon d'aboca-  
 ment.  
 Total àmbit 1 1.580,00 1.580,00 
  ______________________________________________________  
           1.580,00 
F21D2102      M    Demol.claveguera d<=30cm,form.vibrpr.,m.mec.+càrrega cam.         
 Demolició de canonada de fins a 30 cm de diàmetre o fins a 27x36 cm, de formigó vibropremsat,  
 amb mitjans mecànics i  càrrega sobre camió i transport a abocdor controlat. Inclús cànon d'aboca-  
 ment.  
 Escomeses 50 4,00 200,00 
  ______________________________________________________  
            200,00 
F21DGU02      M    Demol.pou d=100cm,paret 30cm maó,m.mec.+càrrega cam.              
 Ml. Demolició de pou de diàmetre 100 cm, de parets de 30 cm de maó, amb mitjans mecànics i  càr-  
 rega sobre camió i transport a abocdor controlat. Inclús cànon d'abocament.  
 Total PR 21 3,00 63,00 
  ______________________________________________________  
            63,00 
F21DTHA2      PA   Demolició d'arquetes existents amb mitjans mecànics i càrrega so  
 PA. Partida alçada d'abonament íntegre per a la demolició de totes les arquetes existents amb mit-  
 jans mecànics, càrrega sobre camió  i transport a abocdor controlat. Inclús cànon d'abocament.  
 Total àmbit 1 1,00 
  ______________________________________________________  
            1,00 
F2194AL4      M2   Demol.paviment form. o asfalt,g<=20cm,a>2m,martell trenc.         
 Demolició de paviment de formigó (inclús escales), o asfalt, de fins a 20 cm de gruix i més de 2 m  
 d'amplària, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora,  càrrega sobre camió i transport a  
 abocdor controlat. Inclús cànon d'abocament.  
 Total àmbit aglomerat 1 4.932,60 4.932,60 
 Àmbit eix 6 (zona escales) 1 189,00 189,00 
  ______________________________________________________  
           5.121,60 
F2191303      M    Demolic.vorada sob/form.,martell pic.                             
 Demolició de vorada col.locada sobre formigó, amb martell picador,  càrrega sobre camió i transport  
 a abocador controlat. Inclús cànon d'abocament.  
 Total vorada 1 1.615,47 1.615,47 
  ______________________________________________________  
           1.615,47 
F2193A03      M    Demol.rigola form.,martell pic.                                   
 Demolició de rigola de formigó i base, amb martell picador,  càrrega sobre camió i transport a aboc-  
 dor controlat. Inclús cànon d'abocament.  
 Total rigola 1 1.615,47 1.615,47 
  ______________________________________________________  
           1.615,47 
F2194JE3      M2   Demol.paviment panot.sob/form.,g<=20cm,a<=1,50m,martell pic.      
 Demolició de paviment de panots col.locats sobre formigó, de fins a 20 cm de gruix i fins a1,5 m  
 d'amplària, amb martell picador,  càrrega sobre camió i transport a abocdor controlat. Inclús cànon  
 d'abocament.  
 Demolició  paviment voreres: 1 1.620,00 1.620,00 
 
  ______________________________________________________  
           1.620,00 
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 SUBCAPITOL 01.01.02 Moviment de terra generals                                        
F222H670      M3   Excav.pou aïllat h<=2m,terreny tràns.,martell trenc.              
 Excavació de pou aïllat de fins a 2 m de fondària, en roca, amb martell trencador muntat sobre retro-  
 excavadora  
 Pous de registre  
     1685 1 2,74 2,00 2,00 10,96 
     N2 1 5,27 2,00 2,00 21,08 
     N4 1 6,70 2,00 2,00 26,80 
     2235 1 2,74 2,00 2,00 10,96 
     2234 1 1,32 2,00 2,00 5,28 
     PR 1 3,44 2,00 2,00 13,76 
     N3 1 1,39 2,00 2,00 5,56 
     N5 1 2,37 2,00 2,00 9,48 
     2237 1 1,20 2,00 2,00 4,80 
     2236 1 1,71 2,00 2,00 6,84 
     1697 1 1,00 2,00 2,00 4,00 
     2226 1 1,83 2,00 2,00 7,32 
     2227 1 1,42 2,00 2,00 5,68 
     2228 1 1,75 2,00 2,00 7,00 
     2229 1 1,67 2,00 2,00 6,68 
     2230 1 1,20 2,00 2,00 4,80 
     2232 1 2,01 2,00 2,00 8,04 
     2563 1 4,00 2,00 2,00 16,00 
     2231 1 1,82 2,00 2,00 7,28 
     2233 1 1,62 2,00 2,00 6,48 
     P1 1 1,27 2,00 2,00 5,08 
 Pous tram escales 2 1,50 2,00 2,00 12,00 
  ______________________________________________________  
            205,88 
F2225620      M3   Excavacio de rasa, de 2 m d'amplaria i de 4 m de f                
 Excavacio de rasa, de 2 m d'amplaria i de 4 m de fondaria, com a maxim, en roca, amb mitjans  
 mecanics  
 Rasa serveis 2 1.560,00 1,00 0,90 2.808,00 
 Rasa sanejament  
     Eix 1 1 109,00 109,00 
 1 1.003,00 1.003,00 
     Eix 2 1 132,00 132,00 
 1 32,00 32,00 
     Eix 3 1 153,00 153,00 
 1 610,00 610,00 
     Eix 4 1 119,00 119,00 
 1 485,00 485,00 
     Eix 5 1 41,00 41,00 
 1 76,00 76,00 
 Eix tram escales 1 69,00 0,80 1,50 82,80 
  ______________________________________________________  
           5.650,80 
F227A00F      M2   Repàs+picon.sòl rasa,a=0.4-1.5m,95%pm                             
 Repàs i piconatge de sòl de rasa de més de 0.4 i menys d'1.5 m d'amplària, amb compactació del  
 95% pm  
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 Eix 1 1 245,00 0,80 196,00 
 Eix 2 1 132,00 0,80 105,60 
 Eix 3 1 114,00 0,80 91,20 
 Eix 4 1 141,00 0,80 112,80 
 Eix 5 1 55,00 0,80 44,00 
  ______________________________________________________  
            549,60 
F228560F      M3   Rebliment+picon.rasa,a<=0.6m,mat.adeq.,g<=25cm,picó vibrant,95%p  
 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària de 0.60 m, fins a 1.50 m. amb material adequat, en tonga-  
 des de gruix fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % pm  
 Rasa serveis 2 1.560,00 1,00 0,90 2.808,00 
 -2 1.560,00 1,00 0,40 -1.248,00 
 Rasa sanejament  
     Eix 1 1 109,00 109,00 
 1 1.003,00 1.003,00 
 -1 245,00 0,60 0,55 -80,85 
     Eix 2 1 132,00 132,00 
 1 32,00 32,00 
 -1 132,00 0,60 0,55 -43,56 
     Eix 3 1 153,00 153,00 
 1 610,00 610,00 
 -1 114,00 0,60 0,55 -37,62 
     Eix 4 1 119,00 119,00 
 1 485,00 485,00 
 -1 141,00 0,60 0,55 -46,53 
     Eix 5 1 41,00 41,00 
 1 76,00 76,00 
 -1 55,00 0,60 0,55 -18,15 
  ______________________________________________________  
           4.093,29 
F221A620      M3   Excav/càrrega terra p/esplan.,terreny tràns.,m.mec.               
 Excavació i càrrega de terra per a esplanació en terreny de trànsit, amb mitjans mecànics  
 Caixa 1 1.953,67 0,75 1.465,25 
 1 4.218,67 0,75 3.164,00 
 Increment àmbit eix 6. Escales 1 189,00 0,75 141,75 
  ______________________________________________________  
           4.771,00 
F227R00F      M2   Repàs+picon.esplanada,95%pm                                       
 Repàs i piconatge d'esplanada, amb compactació del 95% pm  
 Caixa 1 1.787,00 1.787,00 
 1 3.552,00 3.552,00 
 Increment àmbit zona escales 1 213,00 213,00 
  ______________________________________________________  
           5.552,00 
F2424239      M3   Càrrega mec.+transp.terres aboc.,inc. cànon                       
 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a l'abocador. Inclou cànon.  
 Total 1 5.672,84 5.672,84 
 Increment àmbit 1 213,00 213,00 
  ______________________________________________________  
           5.885,84 
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F2261211      M3   TERRAPLENADA TERRES EXC. COMPACT                                  
 ESTESA I PICONATGE DE SOL SEL.LECCIONAT D'APORTACIÓ, EN TONGADES DE 30  
 CM DE GRUIX, COM A MAXIM, AMB COMPACTACIO DEL 95% PN, UTILITZANT COR-  
 RO VIBRATORI AUTOPROPULSAT I AMB NECESSITAT D'HUMECTACIO  
 Caixa 1 3.287,00 0,30 986,10 
 1 5.052,00 0,30 1.515,60 
 1 189,00 0,30 56,70 
  ______________________________________________________  
           2.558,40 
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 CAPITOL 01.02  Clavegueram i pluvials                                           
FDB2769H      u    Solera mitja canya hm-20/p/20/i,g<20cm,1,35x1,35m,p/tub d80cm     
 Solera amb mitja canya de formigó hm-20/p/20/i de 20 cm de gruix mínim i de planta 1,35x1,35 m  
 per a tub de d 80 cm  
 Pous clavegueram a.residuals:  
 
 Total Pous 21 21,00 
  ______________________________________________________  
            21,00 
FDD1AB24      m    Paret pou circ.d100cm,g=29cm,maó calat,arrebos.+llisc.int.1:6     
 Paret per a pou circular de d 100 cm, de gruix 29 cm de maó calat,arrebossada i lliscada per dins  
 amb morter ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l  
 Pous clavegueram a.residuals:  
 Pous de registre  
     1685 1 2,74 2,74 
     N2 1 5,27 5,27 
     N4 1 6,70 6,70 
     2235 1 2,74 2,74 
     2234 1 1,32 1,32 
     PR 1 3,44 3,44 
     N3 1 1,39 1,39 
     N5 1 2,37 2,37 
     2237 1 1,20 1,20 
     2236 1 1,71 1,71 
     1697 1 1,00 1,00 
     2226 1 1,83 1,83 
     2227 1 1,42 1,42 
     2228 1 1,75 1,75 
     2229 1 1,67 1,67 
     2230 1 1,20 1,20 
     2232 1 2,01 2,01 
     2563 1 4,00 4,00 
     2231 1 1,82 1,82 
     2233 1 1,62 1,62 
     P1 1 1,27 1,27 
 Tram escales 2 1,50 3,00 
  ______________________________________________________  
            51,47 
FDKZ3174      u    Bastiment+tapa p/pericó serv.,fosa ductil 620x620x50mm,col.mort.  
 Bastiment i tapa per a clavegueram (marc planta quadrada  850x850 mm,amb obertura i tapa circular  
 diàmetre 670 mm, de fosa dúctil, de 40 t de sobrecàrrega, tipus  d-400, delta aaa, 2.0-66 ad de fundi-  
 ción dúctil benito, o similar, col·locat amb morter ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165  
 l  
 Tapes pous clavegueram residuals 21 21,00 
 
  ______________________________________________________  
            21,00 
FDBPE50       m    Canonada PVC SN8, dn 500                                          
 Subministre i col.locació de tub de PVC  de 500 mm Ø exterior, coextruït, de doble paret amb corru-  
 gat anular tipus B s/ prEN13476-1, amb juntes d'unió i peces especials, totalment instal.lat.  
 Eix 1 1 155,00 155,00 
 Eix 2 1 132,00 132,00 
 Eix 3 1 32,00 32,00 
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 Eix 4 1 101,00 101,00 
 Eix 5 1 55,00 55,00 
 Tram escales 1 69,00 69,00 
  ______________________________________________________  
            544,00 
FDBPE60       m    Canonada PVC SN8, dn 800                                          
 Subministre i col.locació de tub de PVC  de 800 mm Ø exterior, coextruït, de doble paret amb corru-  
 gat anular tipus B s/ prEN13476-1, amb juntes d'unió i peces especials, totalment instal.lat.  
 Total 1 125,00 125,00 
 1 90,00 90,00 
  ______________________________________________________  
            215,00 
FDBPVC20      m    Escomesa pvc tipus teula dn200                                    
 Ml. Tub per a escomesa de clavegueram de pvc tipus teula massis, segons une en 1401-1 sn4, de  
 diàmetre 200 mm, amb p.p. de junta elàstica.  
 Escomeses 31 6,00 186,00 
 Pluvials vivendes 34 5,00 170,00 
  ______________________________________________________  
            356,00 
FDBPVC87      u    Colze 87,5º de pvc dn-200 tipus teula massis                      
 Subministrament i col·locació de colze de 87,5º, de pvc, teula massis, segons norma une en 1401-1  
 sn4, dn-200, per a tub de pvc.   
 Escomeses 34 34,00 
 Escomeses pluvials 34 34,00 
  ______________________________________________________  
            68,00 
FDCLIP20      u    Pinça clip 90º dn-200 per a tub dn-315 teula massis               
 Subministrament i col·locació en canonada de pvc teula massis, dn-315, 400 o 500 mm, de deriva-  
 ció pinça de 90º, de dn-200 també tipus teula massis, per a escomesa, segons une en 1401-1 sn4   
 Escomeses 34 34,00 
 Escomeses pluvials 34 34,00 
  ______________________________________________________  
            68,00 
F932101F      m3   Sorra garbellada per a prot. canonades                            
 Sorra garbellada per a la protecció de canonades i instal·lacions, amb estesa del material  
 Rasa serveis  
 2 1.560,00 1,00 0,40 1.248,00 
 Rasa sanejament  
     Eix 1  
 1 245,00 0,60 0,55 80,85 
 -1 30,79 -30,79 
     Eix 2  
 1 132,00 0,60 0,55 43,56 
 -1 16,59 -16,59 
     Eix 3  
 1 114,00 0,60 0,55 37,62 
 -1 14,33 -14,33 
     Eix 4  
 1 141,00 0,60 0,55 46,53 
 -1 17,72 -17,72 
     Eix 5  
 1 55,00 0,60 0,55 18,15 



 AMIDAMENTS  
CIUTAT JARDÍ. TARRAGONA                                           
                                  
CODI DESCRIPCIÓ UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT PREU IMPORT 
 ____________________________________________________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________________  
 
  Pàgina 7  

 -1 6,91 -6,91 
 Escomeses 78 6,00 0,60 0,55 154,44 
 -1 11,31 -11,31 
  ______________________________________________________  
           1.531,50 
GDK256F3      U   Pericó 38x38x55cm,g= 15cm,hm-20/p/20/i solera maó 29x14x10cm,s/l  
 Pericó de 38x38x55 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó hm-20/p/20/i i solera de maó ca-  
 lat de 29x14x10 cm, sobre llit de sorra  
 Escomeses 34 34,00 
 Escomeses 34 34,00 
  ______________________________________________________  
            68,00 
GDKZ3158      U   Bastiment+tapa p/pericó serv.,fosa ductil 420x420x40mm,col.mort.  
 Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa ductil de 420x420x40 mm i de12,5 t de sobrecàrrega  
 d'us, col·locat amb morter ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l  
 Escomeses 34 34,00 
 Escomeses pluvials 34 34,00 
  ______________________________________________________  
            68,00 
FN22B324      U   Subministrament i utilització d'un tram de 30 m. de tub corrugat  
 Subministrament i utilització d'un tram de 30 m. de tub corrugat de polietilé DN 200 destinat a utilit-  
 zar-lo com a canalització provisional per a totes les escomeses domiciliàries, mentre es construeixen  
 les escomeses definitives, incloent-hi ma d'obra.  
 Instal.lacions provisionals residuals 14 14,00 
  ______________________________________________________  
            14,00 
PA00001       U   Execució tram sanejament alçades > 3 m                            
 Partida alçada a justificar per tasques complementàries en l'execució de la xarxa de sanejament en  
 trams amb alçada d'excavació de rasa superior a 3 metres.  
  ________________________________________________  
            1,00 
PA00002       U   Recollida sortida de pluvials                                     
 Partida alçada a justificar per a la recollida d'una sortida d'aigües pluvials procedent del Passeig de  
 Sant Antoni ubicada al carrer Huyà.  
  ________________________________________________  
            1,00 
PA00003       U   Connexió col·lector a pou de registre Via Augusta                 
 Ut. Partida d'abonament íntegre per a la connexió de col·lector (dn400 / dn600) a pou de regsitre de  
 la Via Augusta  
  ________________________________________________  
            2,00 
FD5JB348      u    Caixa p/embor.70x30x85cm,paret 29cm maó calat,arreb./llisc.int./  
 Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 29 cm de gruix de maó calat, arrebossada i  
 lliscada per dins i esquerdejat per fora amb morter ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de  
 165 l sobre solera de 10 cm de formigó hm-20/p/20/i  
 Embornals: 62 62,00 
  ______________________________________________________  
            62,00 
FD5ZJJJ4      u    Bastiment+reixa practic.p/embor.,fosa dúctil, 800x364x50mm,1:6    
 Bastiment i reixa practicable per a embornal, de fosa dúctil de 800x364x50 mm exteriors i 40 t de so-  
 brecàrrega, col·locat amb morter ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l  
 Embornals: 62 62,00 
  ______________________________________________________  
            62,00 
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DPA00001      u    Inspecció de xarxa mitjançant control visual amb càmara           
 Ut. Inspecció de tota la xarxa d'aigües pluvials i residuals mitjançant inspecció amb càmara de ví-  
 deo. Confecció d'informe amb video annex.  
 Pluvials + residuals 1 1,00 
  ______________________________________________________  
            1,00 
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 CAPITOL 01.03  Aigua potable i contra incendis                                  
505000100     ml.  Canonada f.d. DN-100, classe K-9                                  
 Subministrament i col·locació de canonada de fosa dúctil de DN-100 mm, classe K-9, inclusivament  
 la p.p. de junta automàtica flexible i peces especials.  
 Total dn100 1 444,62 444,62 
  ______________________________________________________  
            444,62 
505000150     ml.  Canonada f.d. DN-150, classe K-9                                  
 Subministrament i col·locació de canonada de fosa dúctil de DN-150 mm, classe K-9, inclusivament  
 la p.p. de junta automàtica flexible i peces especials.  
 Total dn100 1 508,20 508,20 
  ______________________________________________________  
            508,20 
FFB19425      U   Connexió a xarxa existents Fd100                                  
 Connexió xarxa de nova construcció Fd100 a xarxa existents inclosa "T" i altres peces especials.  
 Via Augusta 1 1,00 
  ______________________________________________________  
            1,00 
FFB19426      U   Connexió a xarxa existent Fd150                                   
 Connexió xarxa de nova construcció Fd DN150 a xarxa existents inclosa "T" i altres peces espe-  
 cials.  
 3 3,00 
  ______________________________________________________  
            3,00 
FN12D324      U   Vàlvula comporta+brides d100mm,16bar, amb trampillo, canalit. so  
 Subministre i instal·lació de vàlvula de comporta manual, de fosa dúctil, amb brides, qualitat  
 EN-GJS-400-15 (UNE-EN 1563), de diàmetre nomimal 100 mm, de 16 bar de pn, comporta amb  
 seient elàstic, i muntada amb valones, brides i trampilló, eix i tornilleria en Inox, per a canalització  
 soterrada, d'acord amb directrius de l'empresa concessionària del servei d'aigües del municipi.  
 6 6,00 
  ______________________________________________________  
            6,00 
FN12D325      U   Vàlvula comporta+brides d150mm,16bar, ambtrampillo, canalit.so    
 Subministre i instal·lació de vàlvula de comporta manual, de fosa dúctil, amb brides, qualitat  
 EN-GJS-400-15 (UNE-EN 1563), de diàmetre nomimal 150 mm, de 16 bar de pn, comporta amb  
 seient elàstic, i muntada amb valones, brides i trampilló, eix i tornilleria en Inox, per a canalització  
 soterrada, d'acord amb directrius de l'empresa concessionària del servei d'aigües del municipi.  
 5 5,00 
  ______________________________________________________  
            5,00 
FM212428      U   Hidrant soterrat dn100, amb 2 boques dn70                         
 Hidrant aeri, dn100, amb 2 boques de dn70, equipades amb racor barcelona, d'acord amb directrius  
 de l'empresa concessionària del servei d'aigües del municipi, inclos arqueta i tapa de fosa, amb tots  
 els accessoris pel muntatge, inclosa "T" en escomesa a xarxa general.  
 Hidrants 3 3,00 
  ______________________________________________________  
            3,00 
FM212118      U   Boca de reg dn45, model llobregat                                 
 Boca de reg dn 45 mm, equipada amb racord barcelona, i arqueta i tapa de fosa, muntada amb tots  
 els accessoris, d'acord amb directrius de l'empresa concessionària del servei d'aigües del municipi.  
 17 17,00 
  ______________________________________________________  
            17,00 
F932101F      m3   Sorra garbellada per a prot. canonades                            
 Sorra garbellada per a la protecció de canonades i instal·lacions, amb estesa del material  
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 Total canonada dn100 1 444,62 0,50 0,30 66,69 
 Total canonada dn150 1 508,20 0,50 0,30 76,23 
  ______________________________________________________  
            142,92 
FFB1A011      M    Prova hidraulica de les canonades d'aigua.                        
 Prova hidraulica de les canonades d'aigua.  
 Total canonada dn100 1 444,62 444,62 
 Total canonada dn150 1 508,20 508,20 
  ______________________________________________________  
            952,82 
FG3P2E45      M    Banda de senyalitzacio de material plastic, per a                 
 Banda de senyalitzacio de material plastic, per a la localitzacio i proteccio de serveis, col.locada a la  
 rasa.  
 Total canonada dn100 1 444,62 444,62 
 Total canonada dn150 1 508,20 508,20 
  ______________________________________________________  
            952,82 
FN22D324      U   Connexió a xarxa nova de les escomeses existents, inclós, collar  
 Connexió a xarxa nova de les escomeses existents, inclós, collarí, aixeta, enllaços, trampilló, 2ml  
 de canonada de 3/4 fins a 1 + 1/2   
 50 50,00 
  ______________________________________________________  
            50,00 
FK310Q11      U   Instal.lació complerta per by-pass provisional per subministrar   
 Instal.lació complerta per by-pass provisional per subministrar aigua potable a les escomeses en le  
 temps que duri l'obra, inclós 800 ml de canonada de PE de 1 polzada, aixetes, enllaços, etc, tot in-  
 clós  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  
            1,00 
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 CAPITOL 01.04  Instal·lació elèctrica de baixa tensió                           
D99ZZ003      M3   CATES LOCALITZACIO SERVEIS                                        
 Excavació en petits volums per a la localització de serveis i reblert posterior. Inclou càrrega i trans-  
 port a abocador del material sobrant.  
 Partida cales localització serveis 10 2,00 0,60 1,20 14,40 
  ______________________________________________________  
            14,40 
F2194JB4      M2   Demolicio de paviment de panots o altres tipus de                 
 Demolicio de paviment de panots o altres tipus de paviments col.locats sobre formigo, de 10 cm de  
 gruix, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora  
 Via Augusta 1 60,00 0,80 48,00 
  ______________________________________________________  
            48,00 
F2225620      M3   Excavacio de rasa, de 2 m d'amplaria i de 4 m de f                
 Excavacio de rasa, de 2 m d'amplaria i de 4 m de fondaria, com a maxim, en roca, amb mitjans  
 mecanics  
 Tram 1C 1 101,00 0,90 0,60 54,54 
 1 810,00 0,90 0,60 437,40 
 1 74,00 0,90 0,60 39,96 
 Tram 2C 1 70,00 0,90 0,90 56,70 
 1 15,00 0,90 0,90 12,15 
  ______________________________________________________  
            600,75 
FDG32353      M    Encreuament de carrer amb quatre tubs                             
 Encreuament de carrer amb quatre tubs de polietilè corrugat de doble capa de 160 mm per a pas de  
 serveis i dau de recobriment de 60x60 cm. de formigo hm-20.  
 4TH 3 6,00 18,00 
  ______________________________________________________  
            18,00 
FG39C240      M    Conductor d'alumini  0,6/1 kv,rv, format per 4 cab                
 Conductor d'alumini  0,6/1 kv,rv, format per 4 cables unipolars  de 3x240 mm2+150 mm2 i col.locat  
 a la rasa o en tub.  
 Tram 1C 3x1x240+1x150 1 1.032,00 1.032,00 
 Tram 2C 3x1x240+1x150 2 70,00 140,00 
 Tram en tubular 1C 3x1x240+1x150 1 74,00 74,00 
 Tram en tubular 2C 3x1x240+1x150 2 15,00 30,00 
  ______________________________________________________  
           1.276,00 
FG39C241      M    Conductor Al 3x150+1x95                                           
 Conductor d'alumini  0,6/1 kv,rv, format per 4 cables unipolars  de 3x150 mm2+195 mm2 i col.locat  
 a la rasa o en tub.  
 Tram 1C 3x1x150+1x95 1 8,00 8,00 
  ______________________________________________________  
            8,00 
FG1116B3      U   Caixa de proteccio de 160 a per a subministre a vi                
 Caixa de proteccio de 160 a per a subministre a vivenda, totalment instal.lada a la façana i connecta-  
 da, amb fussibles, petit material i comprovacio de fases, inclos ajudes de paleta i tot el material per a  
 la seva col.locacio.  
 CGP 10 10,00 
  ______________________________________________________  
            10,00 
FG111ESS      u    Treballs per a connexió escomesa                                  
 Treballs connexió escomesa domiciliària incloent-hi ma d'obra, materials i comprovació de fases  
 Total 51 51,00 
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  ______________________________________________________  
            51,00 
F2285H00      M3   Estesa i compactacio de sorra en rasa, en tongades                
 Estesa i compactacio de sorra en rasa, en tongades de 25 cm, com a maxim  
 Tram 1C 1 101,00 0,40 0,30 12,12 
 1 810,00 0,40 0,30 97,20 
 Tram 2C 1 70,00 0,40 0,30 8,40 
  ______________________________________________________  
            117,72 
FG210H33      M    Recobriment de la linia de baixa tensio amb mao ma                
 Recobriment de la linia de baixa tensio amb mao massis o peces homologades de material plàstic.  
 Tram 1C 1 101,00 101,00 
 1 810,00 810,00 
 1 74,00 74,00 
 Tram 2C 2 70,00 140,00 
 2 15,00 30,00 
  ______________________________________________________  
           1.155,00 
F228510F      M3   Rebliment i piconatge de rasa, amb material tolera                
 Rebliment i piconatge de rasa, amb material tolerable, en tongades de 25 cm, com a maxim, amb  
 compactacio del 95% pm  
 Tram 1C 1 101,00 0,50 0,60 30,30 
 1 810,00 0,50 0,60 243,00 
 1 74,00 0,50 0,60 22,20 
 Tram 2C 1 70,00 0,50 0,90 31,50 
 1 15,00 0,50 0,90 6,75 
  ______________________________________________________  
            333,75 
F2424235      M3   Carrega mecanica i transport de terres a l'abocado                
 Carrega mecanica i transport de terres a l'abocador, amb camio de 7 t, amb un recorregut de mes de  
 2 km i fins a 5 km. Amidat sobre perfil  
 Tram 1C 1 101,00 0,40 0,60 24,24 
 1 810,00 0,40 0,60 194,40 
 1 74,00 0,40 0,60 17,76 
 Tram 2C 1 70,00 0,40 0,90 25,20 
 1 15,00 0,40 0,90 5,40 
  ______________________________________________________  
            267,00 
F9363H11      M3   Base de formigo hm-20 de consistencia plastica i g                
 Base de formigo hm-20 de consistencia plastica i grandaria maxima del granulat 20 mm abocat des  
 de camio amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat  
 Via Augusta 1 60,00 0,90 0,15 8,10 
  ______________________________________________________  
            8,10 
FG1116A1      U   Connexio de la nova instal.lacio de baixa tensio a                
 Connexio de la nova instal.lacio de baixa tensio a la xarxa existent, amb materials i ma d'obra inclo-  
 sa.  
 Connexió cable amb terminal 16 16,00 
 3x150+1x95  
 Connexió cable amb terminal 98 98,00 
 3x150+1x150  
  ______________________________________________________  
            114,00 
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FG11V113      U   Desconnexio, desmuntatge, carrega i transport al m                
 Desconnexio, desmuntatge, carrega i transport a abocador de les instal.lacions existents de baixa  
 tensio (postes, linies electriques, palomilles ancorades a les façanes, etc.).  
 Instal.lació existent 1 1,00 
  ______________________________________________________  
            1,00 
FG163832      U   Construcció de nínxol encastat en la paret, o la superfície en c  
 Construcció de nínxol encastat en la paret, o la superfície en cas d'impossibilitat, per a cgp+cs, cdu o  
 cgp, equipat amb marc, porta i pany d'acer galvanitzat, amb capa d'emprimació fosfatant + 2 d'esmalt  
 sintètic del color que decideixi la direcció facultativa i reparació de tanca o façana.  
 CDU 41 41,00 
 CS+CGP 9 9,00 
 CGP 1 1,00 
  ______________________________________________________  
            51,00 
FGC14712      U   Caixa de seccionament, segons vademecum endesa                    
 Caixa de seccionament, segons vademecum endesa  
 CS 9 9,00 
  ______________________________________________________  
            9,00 
FGC14713      U   Caixa de distribució en urbanitzacions LSBT                       
 Ut. Subministre i instal·lació de caixa de distribució en urbanitzacions LSBT.  
  ________________________________________________  
            41,00 
FGC147R1      u    Armari de distribució urbana                                      
 Armari de distribució urbana, amb base d'obra de fàbrica  
  ________________________________________________  
            2,00 
FGC00001      u    Plànols xarxa elèctrica                                           
 Ut. Marcar, amidar i confeccionar plànols de la xarxa de distribució d'energia elèctrica.  
  ________________________________________________  
            1,00 
FGC00002      u    Treballs de connexió de la nova xarxa a CT existent               
 Ut. Treballs de connexió de la nova xarxa a CT existent, èr part de l'empresa homologada accepta-  
 da per la companyia distribuidora.  
  ________________________________________________  
            1,00 
FGC00003      u    Redacció de projecte, permisos, legalització, tràmits, etc neces  
 Redacció de projecte, permisos, legalització, tràmits, etc necessaris per a la posta en marxa de la  
 instal·lació.   
  ________________________________________________  
            1,00 
FGC00004      u     Treballs de subministre i col·locació d'un armari d'ampliació d  
 Ut. Treballs de subministre i col·locació d'un armari d'ampliació de BT per desdoblar les sortides total-  
 ment instal·lat.   
  ________________________________________________  
            1,00 
FGC00005      u    Adeqüació exterior de CT                                          
 Ut. Adeqüació exterior de CT integrant-la en l’entorn, consistent amb el repicat del rebossat exterior,  
 aplicació de monocapa en totes les superficies, color a determinar per la DF, i treballs de reparació i  
 pintat dels elements metàl·lics.   
  ________________________________________________  
            1,00 
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 CAPITOL 01.05  Enllumenat públic                                                
F932101F      m3   Sorra garbellada per a prot. canonades                            
 Sorra garbellada per a la protecció de canonades i instal·lacions, amb estesa del material  
 Xarxa General 1 1.650,00 0,50 0,15 123,75 
  ______________________________________________________  
            123,75 
FG221J2K      M    Tub flex.corru.polietilè,dn=90mm,resist.xoc 7,canal.sot.          
 Tub flexible corrugat de polietilè de doble capa, de 90 mm de diàmetre nominal i  amb grau de resis-  
 tència al xoc 7 i  muntat com a canalització soterrada  
 Tub protector trams 1 1.650,00 1.650,00 
  ______________________________________________________  
           1.650,00 
FG221B2K      M    Banda de senyalització de material plàstic                        
 Banda de senyalització de material plàstic, col·locada en rasa  
 Total circuit 1 1.650,00 1.650,00 
  ______________________________________________________  
           1.650,00 
FG312506      M    Cond.coure rv 0,6/1,4x6mm2,col.tub                                
 Conductor de coure de designació une rv 0,6/1 kv, tetrapolar, de secció 4x6 mm2 i col.locat en tub  
 Total xarxa 1 1.650,00 1.650,00 
 Connexió fanals 55 3,00 165,00 
 Doble circuit 1 1.650,00 1.650,00 
 55 3,00 165,00 
  ______________________________________________________  
           3.630,00 
FG312306      M    Cond.coure rv 0,6/1,2x2,5mm2,col.tub                              
 Conductor de coure de designació une rv 0,6/1 kv, bipolar de secció 2x2,5 mm2 i col.locat en tub  
 Control 2 1.650,00 3.300,00 
 LLuminàries 55 11,00 2,00 1.210,00 
  ______________________________________________________  
           4.510,00 
FG380902      M    Cond.coure nu,1x35mm2,munt.superf.                                
 Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat superficialment  
 Presa terra 1 1.650,00 1.650,00 
 Connexió punts de llum 55 1,50 82,50 
  ______________________________________________________  
           1.732,50 
709000030     Ut.  Presa de terra (PICA)                                             
 Presa de terra amb pica de coure de D=18,0 mm i 2 m de longitud, cable de coure nu de 1x35 mm²,  
 connexionat mitjançant soldadura aluminotèrmica.   
 Columnes d'enllumenat 55 55,00 
  ______________________________________________________  
            55,00 
FHN00000      U   Columna corba + lluminparia BADILA de F. Ros o equivalent         
 Ut. Subministre i instal.lació de lluminària model tipus BADILA LRA/B-7500 amb reflector doble  
 2x70W de Fundició Ros o equivalent, amb bàcul d'acer galvanitzat per immersió en Zinc líquid, de 6  
 metres d'alçada total, amb sortint efectiu d'1 metre, corbatura R25, conicitat 12,5% i gruix de paret  
 4mm. Pintada color negre Oxirón. Inclusivament fonament, cablejat interior i connexionat a xarxa.  
 Total 55 55,00 
  ______________________________________________________  
            55,00 
FDK256F3      U   Pericó 38x38x55cm,g= 15cm,hm-20/p/20/i solera maó,s/llit sorra    
 Pericó de 40x40x55 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó hm-20/p/20/i i solera de maó ca-  
 lat, sobre llit de sorra  
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 Total arquetes 12 12,00 
  ______________________________________________________  
            12,00 
FDKZ3159      U   Bastiment+tapa p/pericó serv.,fosa ductil 420x420x40mm,col.mort.  
 Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa ductil de 420x420x40 mm i de de 12,5 t de sobre-  
 càrrega d'us, de pes, col·locat amb morter mixt 1:0.5:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l  
 Total arquetes 12 12,00 
  ______________________________________________________  
            12,00 
FHT11122      U   Despeses i taxes per l'obtenció de dictamen elèctric per enllume  
 Despeses i taxes per l'obtenció de dictamen elèctric per enllumenat públic  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  
            1,00 
FJM35BE4      U   Contractació elèctrica                                            
 Contractació a la companyia elèctrica dels quadres d'enllumenat públic  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  
            1,00 
FG541632      U   Quadre de comandament, protecció i mesura, tipus t2, situat a l'  
 Quadre de comandament, protecció i mesura, model CITI-15+SEC400 TGN de 1350x1880x320  
 mm de la marca Arelsa o equivalent, protegit dins d´un armari de planxa d’acer inoxidable qualitat mí-  
 nima Norma AISI-304  de 2 mm. de gruix. Pintura normalitzada GRIS RAL 7032 RGHS-12340,  
 amb sòcol, portes i pany per connectar a terra, amb rellotge astronómic electronic astro o similar, i  
 tots els elements indicats al diagrama multifilar, equipat amb pany de companyia. (en el preu s'inclou  
 el fonament de l'armari i els ancoratges)  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  
            1,00 
FG163832      U   Construcció de nínxol encastat en la paret, o la superfície en c  
 Construcció de nínxol encastat en la paret, o la superfície en cas d'impossibilitat, per a cgp+cs, cdu o  
 cgp, equipat amb marc, porta i pany d'acer galvanitzat, amb capa d'emprimació fosfatant + 2 d'esmalt  
 sintètic del color que decideixi la direcció facultativa i reparació de tanca o façana.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  
            1,00 
FG1116B2      U   Caixa general de proteccio de 400 a, tipus cahors                 
 Caixa general de proteccio de 400 A, tipus cahors o similar, amb una entrada i sortida principal, 3  
 sortides secundaries trifasiques i 9 sortides secundaries monofasiques. totalment instal.lada i connec-  
 tada a la xarxa general i a les linies a subministrar, amb fussibles, petit material i comprovacio de fa-  
 ses, inclos ajudes de paleta i material per a la seva col.locacio.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  
            1,00 
FGC14712      U   Caixa de seccionament, segons vademecum endesa                    
 Caixa de seccionament, segons vademecum endesa  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  
            1,00 
FK310R11      U   Retirada de tots els fanals existents i transport a magatzem mun  
 Retirada dels fanals existents i transport a magatzem municipal, incloent-hi mà d'obra i maquinària.  
 Partida 1 1,00 
  ______________________________________________________  
            1,00 
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 CAPITOL 01.06  Xarxa de telecomunicacions                                       
F222H620      M3   Excavacio de pou aillat de 2 m de fondaria, com a                 
 Excavacio de pou aillat de 2 m de fondaria, com a maxim, en roca, amb mitjans mecanics  
 Arqueta H 13 1,20 1,20 1,10 20,59 
  ______________________________________________________  
            20,59 
FLTEL263      M    Prisma de telefonica, de 30x25 cm. de formigo h-20                
 Prisma de telefonica, de 30x25 cm. de formigo hm-20, per a 2 conductes de pvc de 63 mm. de dia-  
 metre. Inclou subministre de materials.  
 Total xarxa 2d63 1 920,00 920,00 
  ______________________________________________________  
            920,00 
FLTE4110      M    Prisma de telefonica de formigo hm-20 4d110                       
 Prisma de telefonica de formigo hm-20, per a 4 conductes de pvc de 110 mm. de diametre. Inclou  
 subministre de materials.  
 4d110 1 536,10 536,10 
  ______________________________________________________  
            536,10 
FLTE41R1      M    Prisma de telefonica de 6 conductes dn 63                         
 Prisma de telefonica de 6 conductes dn 63, de secció 30x40 cm. Inclou subministre de materials.  
 Pedestals 8 6,00 48,00 
  ______________________________________________________  
            48,00 
FLTELTRM      U   Arqueta tipus 'm' de telefonica de formigo h-150 d                
 Arqueta tipus 'm' de telefonica de formigo h-150 de 0,30x0,30x0,75 mts, amb parets i solera de 15  
 cm de gruix, amb marc i tapa de fosa ductil. amb compliment de tota la normativa establerta per tele-  
 fonica.  
 Arquuetes M 2 2,00 
  ______________________________________________________  
            2,00 
FLTELTH2      U   Troneta de telefonica tipus 'h', de formigo h-150,                
 Troneta de telefonica tipus 'h', de formigo h-150, amb pedestal i armari, tapa i marc d'acer galvanitzat,  
 amb compliment de tota la normativa establerta per telefonica.  
 Arqueta H 13 13,00 
  ______________________________________________________  
            13,00 
FLTELESC      U   Escomesa individual de telefonica des des del carr                
 Escomesa individual de telefonica des des del carrer fins a la façana de les cases amb tub de pvc  
 40 mm. diametre, incloent demolicions, excavacions col.locacio de conductes, reposicio de pavi-  
 ments i altres obres, totalment acabat i mà d'obra inclosa.  
 Escomeses 50 50,00 
  ______________________________________________________  
            50,00 
F2424235      M3   Carrega mecanica i transport de terres a l'abocado                
 Carrega mecanica i transport de terres a l'abocador, amb camio de 7 t, amb un recorregut de mes de  
 2 km i fins a 5 km. Amidat sobre perfil  
 Arqueta H 12 1,20 1,20 1,10 19,01 
  ______________________________________________________  
            19,01 
FLTELCON      U   Connexio de la nova instal.lacio de telefonica a l                
 Connexio de la nova instal.lacio de telefonica a la xarxa existent, amb materials i ma d'obra inclosa.  
 Connexió a la xarxa 2 2,00 
  ______________________________________________________  
            2,00 
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FLTELDES      U   Desconnexio, desmuntatge, carrega i transport al m                
 Desconnexio, desmuntatge, carrega i transport al magatzem municipal de les instal.lacions existents  
 de telefonica (postes, linies telefoniques, palomilles ancorades a les façanes, etc.), aixi com la reposi-  
 cio de paviments i façanes de les zones afectades.  
 Instal.lació existent 1 1,00 
  ______________________________________________________  
            1,00 
FLTELPED      U   Base per a pedestal                                               
 Ut. Construcció de base per a pedestal segons normes de companyia.  
  ________________________________________________  
            8,00 
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 CAPITOL 01.07  Gas natural                                                      
F2285H00      M3   Estesa i compactacio de sorra en rasa, en tongades                
 Estesa i compactacio de sorra en rasa, en tongades de 25 cm, com a maxim  
 Tub dn 250 0,5 1.580,00 0,60 0,60 284,40 
 Tub dn 110 0,5 1.580,00 0,40 0,40 126,40 
  ______________________________________________________  
            410,80 
FG3P2E45      M    Banda de senyalitzacio de material plastic, per a                 
 Banda de senyalitzacio de material plastic, per a la localitzacio i proteccio de serveis, col.locada a la  
 rasa.  
 Tub dn 250 0,5 1.580,00 790,00 
 Tub dn 110 0,5 1.580,00 790,00 
  ______________________________________________________  
           1.580,00 
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 CAPITOL 01.08  Paviments                                                        
F2523B01      U   Partida d'obertura de totes les cales necessaries                 
 Partida d'obertura de totes les cales necessaries per a la localitzacio de canonades i serveis exis-  
 tents a la zona (clavegueram, enl.public, baixa tensio, aigua, telf., gas, etc.)  
 Localització de Serveis 1 1,00 
  ______________________________________________________  
            1,00 
F2194XB1      M    Tall de paviment d'aglomerat asfaltic, amb maquina                
 Tall de paviment d'aglomerat asfaltic, amb maquina de disc.  
 Via Augusta 2 4,20 8,40 
  ______________________________________________________  
            8,40 
F931201J      M3   Base tot-u art.,estesa+picon.98%pm                                
 Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98 % del pm  
 
     Paviment aglomerat asfàltic 1 3.552,45 0,40 1.420,98 
     Voreres 1 1.786,98 0,20 357,40 
     Vorada + rigola 1 1.579,24 0,20 0,20 63,17 
     Àmbit eix 6 1 129,00 0,40 51,60 
       Voreres 1 60,00 0,20 12,00 
       Vorada + rigola 1 56,00 0,20 0,20 2,24 
     Increment diversos urbaniztació 1 200,00 200,00 
  ______________________________________________________  
           2.107,39 
F9365G11      M3   Base formigó hm-20/p/20/i, camió+vibr.man., reglejat              
 Base de formigó hm-20/p/20/i, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abo-  
 cat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat  
     Voreres 1 1.786,98 0,20 357,40 
     Increment eix 6 1 60,00 0,20 12,00 
    Increment diversos urbanització 1 200,00 0,20 40,00 
  ______________________________________________________  
            409,40 
E4BCDCCC      M2   Malla el.b/corr. e.o manip.taller me 30 x 15 d: 8 - 8 b500t 6 x   
 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer, elaborada a l'obra i manipulada a taller me 30 x 15  
 d: 8 - 8 b 500 t 6 x 2,2 une 36 092:1996 per a l'armadura de lloses. Inclou p.p. de solapaments.  
 Reforç vorera diversos 1 1.750,00 1.750,00 
 1 60,00 60,00 
  ______________________________________________________  
           1.810,00 
OP-P08        Ml   Vorada granet flamejat 20x24                                      
 Vorada de granet serrat flamejat, recte i en peces corbades per radis inferiors a 12 metres, de 20x24  
 cms., sobre solera de formigó H-150 de 50x20 cms.  
     Vorada 1 929,00 929,00 
     Increment diversos urbanització 1 160,00 160,00 
  ______________________________________________________  
           1.089,00 
F97422E9      M    Rigola a=20cm,peces mort.ciment blanc 20x20x8cm,col.mort.1:8      
 Rigola de 20 cm d'amplària amb peces de morter de ciment de color blanc, de 20x20x8 cm, col·lo-  
 cades amb morter de ciment 1:8, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l  
 Rigola 1 929,00 929,00 
  ______________________________________________________  
            929,00 
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F9H12114      T    Pavim.bitum.calent d-12,g.granític,betum asf.,98%marshall         
 Paviment de mescla bituminosa en calent de composició densa d-12 amb granulat granític i betum  
 asfàltic de penetració, estesa i compactada al 98 % de l'assaig marshall  
     Paviment aglomerat asfàltic 1 3.552,45 2,45 0,05 435,18 
     Increment diversos urbanització 1 355,25 2,45 0,05 43,52 
 1 1.538,23 2,45 0,05 188,43 
     Eix 6 1 129,00 2,45 0,05 15,80 
  ______________________________________________________  
            682,93 
OP-P23        M²   Vorera terratzo pulit 30x30 cms.                                  
 Paviment de vorera a base de lloses de terratzo pulit de 30x30 cms., model Tarragona, col.locat  
 amb morter dossificat 1:6, sobre solera de formigó executada anteriorment.  
     Voreres 1 1.786,98 1.786,98 
 Increment modificacions 1 435,00 435,00 
     Eix 6 1 60,00 60,00 
  ______________________________________________________  
           2.281,98 
F9X19256      U   Partida de col.locacio de tots els bastiments de registres        
 Partida de col.locacio de tots els bastiments de pous de registre i pericons de serveis, aixi com d'al-  
 tres instal.lacions existents (clavgueram, telf., aigua, enl., b.t., etc.) a la nova rasant de les calçades  
 i voreres.  
 Col.locació a la nova rasant 1 1,00 
  ______________________________________________________  
            1,00 
F9B2S000      M2   Reposicio de qualsevol tipus de paviment o paret                  
 Reposicio de qualsevol tipus de paviment o paret, aplacat,  de formigo, panot, rajola, llosa de granit,  
 etc. en les escomeses realitzades dins de propietat privada corresponents a serveis d'aigua, baixa  
 tensió, telefonia o desaigues, inclos tots els materials i mà d'obra i acabat segons les directrius de la  
 direcció de l'obra.  
 Arranjament particulars 20 5,00 1,00 100,00 
  ______________________________________________________  
            100,00 
F9B2S099      m2   Arrebossat i pintat amb el color que correspongui                 
 M2. Arrebossat i pintat amb el color que correspongui les entregues de les façanes al nou paviment  
 Previsió 1 500,00 500,00 
  ______________________________________________________  
            500,00 
G9H18114      t    Pavim.bitum.calent S-12,g.granític,betum asf.,98%marshall         
 Paviment de mescla bituminosa en calent de composició semidensa S-12 amb granulat granític i be-  
 tum asfàltic de penetració, estesa i compactada al 98 % de l'assaig marshall  
 
     Paviment aglomerat asfàltic 1 3.552,45 2,45 0,05 435,18 
     Increment diversos urbanització 1 355,25 2,45 0,05 43,52 
     Increment eix 6 1 129,00 2,45 0,05 15,80 
  ______________________________________________________  
            494,50 
G9J11J00      t    Reg d'adher.amb emulsió bituminosa catiònica ECR-1                
 T. Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica ECR-1  
     Paviment aglomerat asfàltic 1 3.552,45 0,10 0,01 3,55 
     Increment eix 6 1 129,00 0,10 0,01 0,13 
  ______________________________________________________  
            3,68 
G9J12N00      t    Reg d'imprim.amb emulsió bituminosa catiònica ECI                 
 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica ECI  
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     Paviment aglomerat asfàltic 1 3.552,45 0,10 0,01 3,55 
     Increment eix 6 1 129,00 0,10 0,01 0,13 
  ______________________________________________________  
            3,68 
OP-101        Ml   Gual de formigó vehicles 60 cm                                    
 Gual de formigó, format per peces de 62/60x40x8 cms., inclòs peces de cap de 62/40x40x30 cm,  
 treballades en punt rodó de 40 cm de radi, sobre solera de formigó H-150 de 60 cm d'amplada i 15  
 cm d'alçada promig. Inclòs encofrat i formació de pendents.  
 Total guals 24 4,80 115,20 
  ______________________________________________________  
            115,20 
OP-Z01        ML   Rigola 20x20x100 model ICA o similar                              
 Subministre i col3locació de rigola 20x20x100 de ICA o similar en encintat de paviiment de vorera  
 baixa.  
 Total 1 646,00 646,00 
 Increments diversos 1 65,00 65,00 
  ______________________________________________________  
            711,00 
PA0001        Ut   Partida alçada muret de contenció en línia escales                
 PA. Partida alçada a justificar per a l'execució d'estructura de contenció i encintat en línia límit nova  
 calçada d'eix 6 i escales.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  
            1,00 
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 CAPITOL 01.09  Mobiliari urbà                                                   
MU-03         Ut   Paperera fundició alumini Belluga de Benito                       
 Ut. Subministre i col.locació de paperera de funició d'alumini, model Belluga de Benito o equivalent.  
 Inclou obra per a la seva instal.lació.  
 Papereres 10 10,00 
  ______________________________________________________  
            10,00 
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 CAPITOL 01.10  Senyalització viària                                             
FBB11241      U   Placa làm.reflect.nivell 1 intens.,circ.,d=50cm,fix.mecànicament  
 Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, circular o quadrada, per a senyals de trànsit, fixa-  
 da mecànicament  
 Senyals d'obligació prohibició 4 4,00 
 2 2,00 
 Passos peatons 4 4,00 
  ______________________________________________________  
            10,00 
FBBZ2320      M    Suport quadrat,tub acer galv.50x50x2mm,formigonat                 
 Suport quadrat de tub d'acer galvanitzat de 50x50x2 mm, col.locat a terra formigonat  
 Suports senyals 4 3,00 12,00 
 4 3,00 12,00 
 2 3,00 6,00 
  ______________________________________________________  
            30,00 
FE070600      M2   MARCA VIAL TRANSVERSAL                                            
 Marca vial transversal amb pintura alcidica i microesferes de vidre, inclús premarcatge.  
 VIAL  
    PAS DE PEATONS 21 4,00 0,40 33,60 
 4 4,00 0,50 8,00 
 Previsió Via Augusta 12 4,00 0,40 19,20 
 2 4,00 0,50 4,00 
  ______________________________________________________  
            64,80 
FE070500      M    MARCA VIAL LONGITUDINAL DE 10/15 CM                               
 MARCA VIAL LONGITUDINAL DE 10 a 15 CM D'AMPLADA, AMB PINTURA ALCIDICA I  
 MICROESFERES DE VIDRE, AMB MAQUINA AUTOPROPULSADA  
 M7.8 groga 15cm 1 279,00 279,00 
 1 82,00 82,00 
 1 355,00 355,00 
 1 42,00 42,00 
 1 500,00 500,00 
 M7.3 blanca 10 cm 1 82,00 82,00 
 1 80,00 80,00 
 1 81,00 81,00 
 1 149,00 149,00 
 1 32,00 32,00 
 1 128,00 128,00 
 1 51,00 51,00 
 1 141,00 141,00 
 1 60,00 60,00 
 1 32,00 32,00 
  ______________________________________________________  
           2.094,00 
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 CAPITOL 01.11 Jardineria i xarxa de reg                                         
JPL0001       Ut   Subminstre i plantació Taronger agre                              
 Ut. Subministre i plantació de taronger agre, d'alçada no inferior a 250 cm. Espècies a escollir per  
 D.F.  
 Total 1 48,00 48,00 
  ______________________________________________________  
            48,00 
JRE0001       Ut   Xarxa de reg                                                      
 Ut. Xarxa de reg a l'àmbit del projecte a base de degoters, canonades principals i secundàries, pro-  
 gramadors, escomeses,.. Totalment instal·lada.  
  ________________________________________________  
            1,00 
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 CAPITOL 01.12  Seguretat i salut de l'obra                                      
FZAL0002      U   Partida de despeses  per a dur a terme el pla de s                
 Partida de despeses  per a dur a terme el pla de seguretat i salut de l'obra.  
 Pla de Seguretat i salut 1 1,00 
  ______________________________________________________  
            1,00 
FZAL0003      U   Redacció de plànols as-built                                      
 U. Redacció de plànols as-built.  
  ________________________________________________  
            1,00 
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 CAPITOL 01.01  Demolicions i moviments de terra                                 
 SUBCAPITOL 01.01.01 Demolicions                                                       
F21D4102      M    Demol.claveguera d<=60cm,form.vibrpr.,m.mec.+càrrega cam.         
 Demolició de claveguera de fins a 60 cm de diàmetre o fins a 40x60 cm, de formigó vibropremsat,  
 amb mitjans mecànics, càrrega sobre camió i transport a abocdor controlat. Inclús cànon d'aboca-  
 ment.  
           1.580,00 2,77 4.376,60 
F21D2102      M    Demol.claveguera d<=30cm,form.vibrpr.,m.mec.+càrrega cam.         
 Demolició de canonada de fins a 30 cm de diàmetre o fins a 27x36 cm, de formigó vibropremsat,  
 amb mitjans mecànics i  càrrega sobre camió i transport a abocdor controlat. Inclús cànon d'aboca-  
 ment.  
            200,00 1,46 292,00 
F21DGU02      M    Demol.pou d=100cm,paret 30cm maó,m.mec.+càrrega cam.              
 Ml. Demolició de pou de diàmetre 100 cm, de parets de 30 cm de maó, amb mitjans mecànics i  càr-  
 rega sobre camió i transport a abocdor controlat. Inclús cànon d'abocament.  
            63,00 11,90 749,70 
F21DTHA2      PA   Demolició d'arquetes existents amb mitjans mecànics i càrrega so  
 PA. Partida alçada d'abonament íntegre per a la demolició de totes les arquetes existents amb mit-  
 jans mecànics, càrrega sobre camió  i transport a abocdor controlat. Inclús cànon d'abocament.  
            1,00 746,20 746,20 
F2194AL4      M2   Demol.paviment form. o asfalt,g<=20cm,a>2m,martell trenc.         
 Demolició de paviment de formigó (inclús escales), o asfalt, de fins a 20 cm de gruix i més de 2 m  
 d'amplària, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora,  càrrega sobre camió i transport a  
 abocdor controlat. Inclús cànon d'abocament.  
           5.121,60 7,77 39.794,83 
F2191303      M    Demolic.vorada sob/form.,martell pic.                             
 Demolició de vorada col.locada sobre formigó, amb martell picador,  càrrega sobre camió i transport  
 a abocador controlat. Inclús cànon d'abocament.  
           1.615,47 3,13 5.056,42 
F2193A03      M    Demol.rigola form.,martell pic.                                   
 Demolició de rigola de formigó i base, amb martell picador,  càrrega sobre camió i transport a aboc-  
 dor controlat. Inclús cànon d'abocament.  
           1.615,47 3,13 5.056,42 
F2194JE3      M2   Demol.paviment panot.sob/form.,g<=20cm,a<=1,50m,martell pic.      
 Demolició de paviment de panots col.locats sobre formigó, de fins a 20 cm de gruix i fins a1,5 m  
 d'amplària, amb martell picador,  càrrega sobre camió i transport a abocdor controlat. Inclús cànon  
 d'abocament.  
           1.620,00 7,77 12.587,40 
  ________________  

 TOTAL SUBCAPITOL 01.01.01 Demolicions ..........................  68.659,57 
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 SUBCAPITOL 01.01.02 Moviment de terra generals                                        
F222H670      M3   Excav.pou aïllat h<=2m,terreny tràns.,martell trenc.              
 Excavació de pou aïllat de fins a 2 m de fondària, en roca, amb martell trencador muntat sobre retro-  
 excavadora  
            205,88 9,60 1.976,45 
F2225620      M3   Excavacio de rasa, de 2 m d'amplaria i de 4 m de f                
 Excavacio de rasa, de 2 m d'amplaria i de 4 m de fondaria, com a maxim, en roca, amb mitjans  
 mecanics  
           5.650,80 9,60 54.247,68 
F227A00F      M2   Repàs+picon.sòl rasa,a=0.4-1.5m,95%pm                             
 Repàs i piconatge de sòl de rasa de més de 0.4 i menys d'1.5 m d'amplària, amb compactació del  
 95% pm  
            549,60 1,62 890,35 
F228560F      M3   Rebliment+picon.rasa,a<=0.6m,mat.adeq.,g<=25cm,picó vibrant,95%p  
 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària de 0.60 m, fins a 1.50 m. amb material adequat, en tonga-  
 des de gruix fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % pm  
           4.093,29 8,02 32.828,19 
F221A620      M3   Excav/càrrega terra p/esplan.,terreny tràns.,m.mec.               
 Excavació i càrrega de terra per a esplanació en terreny de trànsit, amb mitjans mecànics  
           4.771,00 2,72 12.977,12 
F227R00F      M2   Repàs+picon.esplanada,95%pm                                       
 Repàs i piconatge d'esplanada, amb compactació del 95% pm  
           5.552,00 0,94 5.218,88 
F2424239      M3   Càrrega mec.+transp.terres aboc.,inc. cànon                       
 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a l'abocador. Inclou cànon.  
           5.885,84 6,51 38.316,82 
F2261211      M3   TERRAPLENADA TERRES EXC. COMPACT                                  
 ESTESA I PICONATGE DE SOL SEL.LECCIONAT D'APORTACIÓ, EN TONGADES DE 30  
 CM DE GRUIX, COM A MAXIM, AMB COMPACTACIO DEL 95% PN, UTILITZANT COR-  
 RO VIBRATORI AUTOPROPULSAT I AMB NECESSITAT D'HUMECTACIO  
           2.558,40 12,45 31.852,08 
  ________________  

 TOTAL SUBCAPITOL 01.01.02 Moviment de terra generals .  178.307,57 
  ____________  
 TOTAL CAPITOL 01.01  Demolicions i moviments de terra ..................  246.967,14 
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 CAPITOL 01.02  Clavegueram i pluvials                                           
FDB2769H      u    Solera mitja canya hm-20/p/20/i,g<20cm,1,35x1,35m,p/tub d80cm     
 Solera amb mitja canya de formigó hm-20/p/20/i de 20 cm de gruix mínim i de planta 1,35x1,35 m  
 per a tub de d 80 cm  
            21,00 58,27 1.223,67 
FDD1AB24      m    Paret pou circ.d100cm,g=29cm,maó calat,arrebos.+llisc.int.1:6     
 Paret per a pou circular de d 100 cm, de gruix 29 cm de maó calat,arrebossada i lliscada per dins  
 amb morter ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l  
            51,47 271,97 13.998,30 
FDKZ3174      u    Bastiment+tapa p/pericó serv.,fosa ductil 620x620x50mm,col.mort.  
 Bastiment i tapa per a clavegueram (marc planta quadrada  850x850 mm,amb obertura i tapa circular  
 diàmetre 670 mm, de fosa dúctil, de 40 t de sobrecàrrega, tipus  d-400, delta aaa, 2.0-66 ad de fundi-  
 ción dúctil benito, o similar, col·locat amb morter ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165  
 l  
            21,00 156,53 3.287,13 
FDBPE50       m    Canonada PVC SN8, dn 500                                          
 Subministre i col.locació de tub de PVC  de 500 mm Ø exterior, coextruït, de doble paret amb corru-  
 gat anular tipus B s/ prEN13476-1, amb juntes d'unió i peces especials, totalment instal.lat.  
            544,00 56,98 30.997,12 
FDBPE60       m    Canonada PVC SN8, dn 800                                          
 Subministre i col.locació de tub de PVC  de 800 mm Ø exterior, coextruït, de doble paret amb corru-  
 gat anular tipus B s/ prEN13476-1, amb juntes d'unió i peces especials, totalment instal.lat.  
            215,00 96,76 20.803,40 
FDBPVC20      m    Escomesa pvc tipus teula dn200                                    
 Ml. Tub per a escomesa de clavegueram de pvc tipus teula massis, segons une en 1401-1 sn4, de  
 diàmetre 200 mm, amb p.p. de junta elàstica.  
            356,00 11,41 4.061,96 
FDBPVC87      u    Colze 87,5º de pvc dn-200 tipus teula massis                      
 Subministrament i col·locació de colze de 87,5º, de pvc, teula massis, segons norma une en 1401-1  
 sn4, dn-200, per a tub de pvc.   
            68,00 20,33 1.382,44 
FDCLIP20      u    Pinça clip 90º dn-200 per a tub dn-315 teula massis               
 Subministrament i col·locació en canonada de pvc teula massis, dn-315, 400 o 500 mm, de deriva-  
 ció pinça de 90º, de dn-200 també tipus teula massis, per a escomesa, segons une en 1401-1 sn4   
            68,00 63,69 4.330,92 
F932101F      m3   Sorra garbellada per a prot. canonades                            
 Sorra garbellada per a la protecció de canonades i instal·lacions, amb estesa del material  
           1.531,50 23,42 35.867,73 
GDK256F3      U   Pericó 38x38x55cm,g= 15cm,hm-20/p/20/i solera maó 29x14x10cm,s/l  
 Pericó de 38x38x55 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó hm-20/p/20/i i solera de maó ca-  
 lat de 29x14x10 cm, sobre llit de sorra  
            68,00 46,59 3.168,12 
GDKZ3158      U   Bastiment+tapa p/pericó serv.,fosa ductil 420x420x40mm,col.mort.  
 Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa ductil de 420x420x40 mm i de12,5 t de sobrecàrrega  
 d'us, col·locat amb morter ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l  
            68,00 22,40 1.523,20 
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FN22B324      U   Subministrament i utilització d'un tram de 30 m. de tub corrugat  
 Subministrament i utilització d'un tram de 30 m. de tub corrugat de polietilé DN 200 destinat a utilit-  
 zar-lo com a canalització provisional per a totes les escomeses domiciliàries, mentre es construeixen  
 les escomeses definitives, incloent-hi ma d'obra.  
            14,00 360,60 5.048,40 
PA00001       U   Execució tram sanejament alçades > 3 m                            
 Partida alçada a justificar per tasques complementàries en l'execució de la xarxa de sanejament en  
 trams amb alçada d'excavació de rasa superior a 3 metres.  
            1,00 18.000,00 18.000,00 
PA00002       U   Recollida sortida de pluvials                                     
 Partida alçada a justificar per a la recollida d'una sortida d'aigües pluvials procedent del Passeig de  
 Sant Antoni ubicada al carrer Huyà.  
            1,00 3.000,00 3.000,00 
PA00003       U   Connexió col·lector a pou de registre Via Augusta                 
 Ut. Partida d'abonament íntegre per a la connexió de col·lector (dn400 / dn600) a pou de regsitre de  
 la Via Augusta  
            2,00 500,00 1.000,00 
FD5JB348      u    Caixa p/embor.70x30x85cm,paret 29cm maó calat,arreb./llisc.int./  
 Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 29 cm de gruix de maó calat, arrebossada i  
 lliscada per dins i esquerdejat per fora amb morter ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de  
 165 l sobre solera de 10 cm de formigó hm-20/p/20/i  
            62,00 203,99 12.647,38 
FD5ZJJJ4      u    Bastiment+reixa practic.p/embor.,fosa dúctil, 800x364x50mm,1:6    
 Bastiment i reixa practicable per a embornal, de fosa dúctil de 800x364x50 mm exteriors i 40 t de so-  
 brecàrrega, col·locat amb morter ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l  
            62,00 66,25 4.107,50 
DPA00001      u    Inspecció de xarxa mitjançant control visual amb càmara           
 Ut. Inspecció de tota la xarxa d'aigües pluvials i residuals mitjançant inspecció amb càmara de ví-  
 deo. Confecció d'informe amb video annex.  
            1,00 2.400,00 2.400,00 
  ________________  

 TOTAL CAPITOL 01.02  Clavegueram i pluvials .....................................  166.847,27 
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 CAPITOL 01.03  Aigua potable i contra incendis                                  
505000100     ml.  Canonada f.d. DN-100, classe K-9                                  
 Subministrament i col·locació de canonada de fosa dúctil de DN-100 mm, classe K-9, inclusivament  
 la p.p. de junta automàtica flexible i peces especials.  
            444,62 57,05 25.365,57 
505000150     ml.  Canonada f.d. DN-150, classe K-9                                  
 Subministrament i col·locació de canonada de fosa dúctil de DN-150 mm, classe K-9, inclusivament  
 la p.p. de junta automàtica flexible i peces especials.  
            508,20 64,19 32.621,36 
FFB19425      U   Connexió a xarxa existents Fd100                                  
 Connexió xarxa de nova construcció Fd100 a xarxa existents inclosa "T" i altres peces especials.  
            1,00 516,80 516,80 
FFB19426      U   Connexió a xarxa existent Fd150                                   
 Connexió xarxa de nova construcció Fd DN150 a xarxa existents inclosa "T" i altres peces espe-  
 cials.  
            3,00 1.116,80 3.350,40 
FN12D324      U   Vàlvula comporta+brides d100mm,16bar, amb trampillo, canalit. so  
 Subministre i instal·lació de vàlvula de comporta manual, de fosa dúctil, amb brides, qualitat  
 EN-GJS-400-15 (UNE-EN 1563), de diàmetre nomimal 100 mm, de 16 bar de pn, comporta amb  
 seient elàstic, i muntada amb valones, brides i trampilló, eix i tornilleria en Inox, per a canalització  
 soterrada, d'acord amb directrius de l'empresa concessionària del servei d'aigües del municipi.  
            6,00 383,93 2.303,58 
FN12D325      U   Vàlvula comporta+brides d150mm,16bar, ambtrampillo, canalit.so    
 Subministre i instal·lació de vàlvula de comporta manual, de fosa dúctil, amb brides, qualitat  
 EN-GJS-400-15 (UNE-EN 1563), de diàmetre nomimal 150 mm, de 16 bar de pn, comporta amb  
 seient elàstic, i muntada amb valones, brides i trampilló, eix i tornilleria en Inox, per a canalització  
 soterrada, d'acord amb directrius de l'empresa concessionària del servei d'aigües del municipi.  
            5,00 535,00 2.675,00 
FM212428      U   Hidrant soterrat dn100, amb 2 boques dn70                         
 Hidrant aeri, dn100, amb 2 boques de dn70, equipades amb racor barcelona, d'acord amb directrius  
 de l'empresa concessionària del servei d'aigües del municipi, inclos arqueta i tapa de fosa, amb tots  
 els accessoris pel muntatge, inclosa "T" en escomesa a xarxa general.  
            3,00 801,82 2.405,46 
FM212118      U   Boca de reg dn45, model llobregat                                 
 Boca de reg dn 45 mm, equipada amb racord barcelona, i arqueta i tapa de fosa, muntada amb tots  
 els accessoris, d'acord amb directrius de l'empresa concessionària del servei d'aigües del municipi.  
            17,00 243,01 4.131,17 
F932101F      m3   Sorra garbellada per a prot. canonades                            
 Sorra garbellada per a la protecció de canonades i instal·lacions, amb estesa del material  
            142,92 23,42 3.347,19 
FFB1A011      M    Prova hidraulica de les canonades d'aigua.                        
 Prova hidraulica de les canonades d'aigua.  
            952,82 0,45 428,77 
FG3P2E45      M    Banda de senyalitzacio de material plastic, per a                 
 Banda de senyalitzacio de material plastic, per a la localitzacio i proteccio de serveis, col.locada a la  
 rasa.  
            952,82 0,53 504,99 
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FN22D324      U   Connexió a xarxa nova de les escomeses existents, inclós, collar  
 Connexió a xarxa nova de les escomeses existents, inclós, collarí, aixeta, enllaços, trampilló, 2ml  
 de canonada de 3/4 fins a 1 + 1/2   
            50,00 144,84 7.242,00 
FK310Q11      U   Instal.lació complerta per by-pass provisional per subministrar   
 Instal.lació complerta per by-pass provisional per subministrar aigua potable a les escomeses en le  
 temps que duri l'obra, inclós 800 ml de canonada de PE de 1 polzada, aixetes, enllaços, etc, tot in-  
 clós  
            1,00 12.000,00 12.000,00 
  ________________  

 TOTAL CAPITOL 01.03  Aigua potable i contra incendis .......................  96.892,29 
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 CAPITOL 01.04  Instal·lació elèctrica de baixa tensió                           
D99ZZ003      M3   CATES LOCALITZACIO SERVEIS                                        
 Excavació en petits volums per a la localització de serveis i reblert posterior. Inclou càrrega i trans-  
 port a abocador del material sobrant.  
            14,40 41,82 602,21 
F2194JB4      M2   Demolicio de paviment de panots o altres tipus de                 
 Demolicio de paviment de panots o altres tipus de paviments col.locats sobre formigo, de 10 cm de  
 gruix, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora  
            48,00 3,60 172,80 
F2225620      M3   Excavacio de rasa, de 2 m d'amplaria i de 4 m de f                
 Excavacio de rasa, de 2 m d'amplaria i de 4 m de fondaria, com a maxim, en roca, amb mitjans  
 mecanics  
            600,75 9,60 5.767,20 
FDG32353      M    Encreuament de carrer amb quatre tubs                             
 Encreuament de carrer amb quatre tubs de polietilè corrugat de doble capa de 160 mm per a pas de  
 serveis i dau de recobriment de 60x60 cm. de formigo hm-20.  
            18,00 42,23 760,14 
FG39C240      M    Conductor d'alumini  0,6/1 kv,rv, format per 4 cab                
 Conductor d'alumini  0,6/1 kv,rv, format per 4 cables unipolars  de 3x240 mm2+150 mm2 i col.locat  
 a la rasa o en tub.  
           1.276,00 11,13 14.201,88 
FG39C241      M    Conductor Al 3x150+1x95                                           
 Conductor d'alumini  0,6/1 kv,rv, format per 4 cables unipolars  de 3x150 mm2+195 mm2 i col.locat  
 a la rasa o en tub.  
            8,00 7,77 62,16 
FG1116B3      U   Caixa de proteccio de 160 a per a subministre a vi                
 Caixa de proteccio de 160 a per a subministre a vivenda, totalment instal.lada a la façana i connecta-  
 da, amb fussibles, petit material i comprovacio de fases, inclos ajudes de paleta i tot el material per a  
 la seva col.locacio.  
            10,00 99,17 991,70 
FG111ESS      u    Treballs per a connexió escomesa                                  
 Treballs connexió escomesa domiciliària incloent-hi ma d'obra, materials i comprovació de fases  
            51,00 425,00 21.675,00 
F2285H00      M3   Estesa i compactacio de sorra en rasa, en tongades                
 Estesa i compactacio de sorra en rasa, en tongades de 25 cm, com a maxim  
            117,72 18,76 2.208,43 
FG210H33      M    Recobriment de la linia de baixa tensio amb mao ma                
 Recobriment de la linia de baixa tensio amb mao massis o peces homologades de material plàstic.  
           1.155,00 1,44 1.663,20 
F228510F      M3   Rebliment i piconatge de rasa, amb material tolera                
 Rebliment i piconatge de rasa, amb material tolerable, en tongades de 25 cm, com a maxim, amb  
 compactacio del 95% pm  
            333,75 8,48 2.830,20 
F2424235      M3   Carrega mecanica i transport de terres a l'abocado                
 Carrega mecanica i transport de terres a l'abocador, amb camio de 7 t, amb un recorregut de mes de  
 2 km i fins a 5 km. Amidat sobre perfil  
            267,00 3,62 966,54 
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F9363H11      M3   Base de formigo hm-20 de consistencia plastica i g                
 Base de formigo hm-20 de consistencia plastica i grandaria maxima del granulat 20 mm abocat des  
 de camio amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat  
            8,10 51,65 418,37 
FG1116A1      U   Connexio de la nova instal.lacio de baixa tensio a                
 Connexio de la nova instal.lacio de baixa tensio a la xarxa existent, amb materials i ma d'obra inclo-  
 sa.  
            114,00 87,12 9.931,68 
FG11V113      U   Desconnexio, desmuntatge, carrega i transport al m                
 Desconnexio, desmuntatge, carrega i transport a abocador de les instal.lacions existents de baixa  
 tensio (postes, linies electriques, palomilles ancorades a les façanes, etc.).  
            1,00 4.212,80 4.212,80 
FG163832      U   Construcció de nínxol encastat en la paret, o la superfície en c  
 Construcció de nínxol encastat en la paret, o la superfície en cas d'impossibilitat, per a cgp+cs, cdu o  
 cgp, equipat amb marc, porta i pany d'acer galvanitzat, amb capa d'emprimació fosfatant + 2 d'esmalt  
 sintètic del color que decideixi la direcció facultativa i reparació de tanca o façana.  
            51,00 482,09 24.586,59 
FGC14712      U   Caixa de seccionament, segons vademecum endesa                    
 Caixa de seccionament, segons vademecum endesa  
            9,00 172,81 1.555,29 
FGC14713      U   Caixa de distribució en urbanitzacions LSBT                       
 Ut. Subministre i instal·lació de caixa de distribució en urbanitzacions LSBT.  
            41,00 171,95 7.049,95 
FGC147R1      u    Armari de distribució urbana                                      
 Armari de distribució urbana, amb base d'obra de fàbrica  
            2,00 406,55 813,10 
FGC00001      u    Plànols xarxa elèctrica                                           
 Ut. Marcar, amidar i confeccionar plànols de la xarxa de distribució d'energia elèctrica.  
            1,00 66.608,00 66.608,00 
FGC00002      u    Treballs de connexió de la nova xarxa a CT existent               
 Ut. Treballs de connexió de la nova xarxa a CT existent, èr part de l'empresa homologada accepta-  
 da per la companyia distribuidora.  
            1,00 12.500,00 12.500,00 
FGC00003      u    Redacció de projecte, permisos, legalització, tràmits, etc neces  
 Redacció de projecte, permisos, legalització, tràmits, etc necessaris per a la posta en marxa de la  
 instal·lació.   
            1,00 5.000,00 5.000,00 
FGC00004      u     Treballs de subministre i col·locació d'un armari d'ampliació d  
 Ut. Treballs de subministre i col·locació d'un armari d'ampliació de BT per desdoblar les sortides total-  
 ment instal·lat.   
            1,00 1.500,00 1.500,00 
FGC00005      u    Adeqüació exterior de CT                                          
 Ut. Adeqüació exterior de CT integrant-la en l’entorn, consistent amb el repicat del rebossat exterior,  
 aplicació de monocapa en totes les superficies, color a determinar per la DF, i treballs de reparació i  
 pintat dels elements metàl·lics.   
            1,00 1.000,00 1.000,00 
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  ________________  

 TOTAL CAPITOL 01.04  Instal·lació elèctrica de baixa tensió ...............  187.077,24 
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 CAPITOL 01.05  Enllumenat públic                                                
F932101F      m3   Sorra garbellada per a prot. canonades                            
 Sorra garbellada per a la protecció de canonades i instal·lacions, amb estesa del material  
            123,75 23,42 2.898,23 
FG221J2K      M    Tub flex.corru.polietilè,dn=90mm,resist.xoc 7,canal.sot.          
 Tub flexible corrugat de polietilè de doble capa, de 90 mm de diàmetre nominal i  amb grau de resis-  
 tència al xoc 7 i  muntat com a canalització soterrada  
           1.650,00 1,62 2.673,00 
FG221B2K      M    Banda de senyalització de material plàstic                        
 Banda de senyalització de material plàstic, col·locada en rasa  
           1.650,00 0,36 594,00 
FG312506      M    Cond.coure rv 0,6/1,4x6mm2,col.tub                                
 Conductor de coure de designació une rv 0,6/1 kv, tetrapolar, de secció 4x6 mm2 i col.locat en tub  
           3.630,00 4,83 17.532,90 
FG312306      M    Cond.coure rv 0,6/1,2x2,5mm2,col.tub                              
 Conductor de coure de designació une rv 0,6/1 kv, bipolar de secció 2x2,5 mm2 i col.locat en tub  
           4.510,00 1,88 8.478,80 
FG380902      M    Cond.coure nu,1x35mm2,munt.superf.                                
 Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat superficialment  
           1.732,50 4,65 8.056,13 
709000030     Ut.  Presa de terra (PICA)                                             
 Presa de terra amb pica de coure de D=18,0 mm i 2 m de longitud, cable de coure nu de 1x35 mm²,  
 connexionat mitjançant soldadura aluminotèrmica.   
            55,00 39,38 2.165,90 
FHN00000      U   Columna corba + lluminparia BADILA de F. Ros o equivalent         
 Ut. Subministre i instal.lació de lluminària model tipus BADILA LRA/B-7500 amb reflector doble  
 2x70W de Fundició Ros o equivalent, amb bàcul d'acer galvanitzat per immersió en Zinc líquid, de 6  
 metres d'alçada total, amb sortint efectiu d'1 metre, corbatura R25, conicitat 12,5% i gruix de paret  
 4mm. Pintada color negre Oxirón. Inclusivament fonament, cablejat interior i connexionat a xarxa.  
            55,00 1.272,81 70.004,55 
FDK256F3      U   Pericó 38x38x55cm,g= 15cm,hm-20/p/20/i solera maó,s/llit sorra    
 Pericó de 40x40x55 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó hm-20/p/20/i i solera de maó ca-  
 lat, sobre llit de sorra  
            12,00 49,49 593,88 
FDKZ3159      U   Bastiment+tapa p/pericó serv.,fosa ductil 420x420x40mm,col.mort.  
 Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa ductil de 420x420x40 mm i de de 12,5 t de sobre-  
 càrrega d'us, de pes, col·locat amb morter mixt 1:0.5:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l  
            12,00 23,90 286,80 
FHT11122      U   Despeses i taxes per l'obtenció de dictamen elèctric per enllume  
 Despeses i taxes per l'obtenció de dictamen elèctric per enllumenat públic  
            1,00 750,00 750,00 
FJM35BE4      U   Contractació elèctrica                                            
 Contractació a la companyia elèctrica dels quadres d'enllumenat públic  
            1,00 850,00 850,00 
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FG541632      U   Quadre de comandament, protecció i mesura, tipus t2, situat a l'  
 Quadre de comandament, protecció i mesura, model CITI-15+SEC400 TGN de 1350x1880x320  
 mm de la marca Arelsa o equivalent, protegit dins d´un armari de planxa d’acer inoxidable qualitat mí-  
 nima Norma AISI-304  de 2 mm. de gruix. Pintura normalitzada GRIS RAL 7032 RGHS-12340,  
 amb sòcol, portes i pany per connectar a terra, amb rellotge astronómic electronic astro o similar, i  
 tots els elements indicats al diagrama multifilar, equipat amb pany de companyia. (en el preu s'inclou  
 el fonament de l'armari i els ancoratges)  
            1,00 7.935,99 7.935,99 
FG163832      U   Construcció de nínxol encastat en la paret, o la superfície en c  
 Construcció de nínxol encastat en la paret, o la superfície en cas d'impossibilitat, per a cgp+cs, cdu o  
 cgp, equipat amb marc, porta i pany d'acer galvanitzat, amb capa d'emprimació fosfatant + 2 d'esmalt  
 sintètic del color que decideixi la direcció facultativa i reparació de tanca o façana.  
            1,00 482,09 482,09 
FG1116B2      U   Caixa general de proteccio de 400 a, tipus cahors                 
 Caixa general de proteccio de 400 A, tipus cahors o similar, amb una entrada i sortida principal, 3  
 sortides secundaries trifasiques i 9 sortides secundaries monofasiques. totalment instal.lada i connec-  
 tada a la xarxa general i a les linies a subministrar, amb fussibles, petit material i comprovacio de fa-  
 ses, inclos ajudes de paleta i material per a la seva col.locacio.  
            1,00 274,06 274,06 
FGC14712      U   Caixa de seccionament, segons vademecum endesa                    
 Caixa de seccionament, segons vademecum endesa  
            1,00 172,81 172,81 
FK310R11      U   Retirada de tots els fanals existents i transport a magatzem mun  
 Retirada dels fanals existents i transport a magatzem municipal, incloent-hi mà d'obra i maquinària.  
            1,00 835,20 835,20 
  ________________  

 TOTAL CAPITOL 01.05  Enllumenat públic .............................................  124.584,34 
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 CAPITOL 01.06  Xarxa de telecomunicacions                                       
F222H620      M3   Excavacio de pou aillat de 2 m de fondaria, com a                 
 Excavacio de pou aillat de 2 m de fondaria, com a maxim, en roca, amb mitjans mecanics  
            20,59 10,61 218,46 
FLTEL263      M    Prisma de telefonica, de 30x25 cm. de formigo h-20                
 Prisma de telefonica, de 30x25 cm. de formigo hm-20, per a 2 conductes de pvc de 63 mm. de dia-  
 metre. Inclou subministre de materials.  
            920,00 7,17 6.596,40 
FLTE4110      M    Prisma de telefonica de formigo hm-20 4d110                       
 Prisma de telefonica de formigo hm-20, per a 4 conductes de pvc de 110 mm. de diametre. Inclou  
 subministre de materials.  
            536,10 15,84 8.491,82 
FLTE41R1      M    Prisma de telefonica de 6 conductes dn 63                         
 Prisma de telefonica de 6 conductes dn 63, de secció 30x40 cm. Inclou subministre de materials.  
            48,00 16,41 787,68 
FLTELTRM      U   Arqueta tipus 'm' de telefonica de formigo h-150 d                
 Arqueta tipus 'm' de telefonica de formigo h-150 de 0,30x0,30x0,75 mts, amb parets i solera de 15  
 cm de gruix, amb marc i tapa de fosa ductil. amb compliment de tota la normativa establerta per tele-  
 fonica.  
            2,00 55,33 110,66 
FLTELTH2      U   Troneta de telefonica tipus 'h', de formigo h-150,                
 Troneta de telefonica tipus 'h', de formigo h-150, amb pedestal i armari, tapa i marc d'acer galvanitzat,  
 amb compliment de tota la normativa establerta per telefonica.  
            13,00 472,15 6.137,95 
FLTELESC      U   Escomesa individual de telefonica des des del carr                
 Escomesa individual de telefonica des des del carrer fins a la façana de les cases amb tub de pvc  
 40 mm. diametre, incloent demolicions, excavacions col.locacio de conductes, reposicio de pavi-  
 ments i altres obres, totalment acabat i mà d'obra inclosa.  
            50,00 46,88 2.344,00 
F2424235      M3   Carrega mecanica i transport de terres a l'abocado                
 Carrega mecanica i transport de terres a l'abocador, amb camio de 7 t, amb un recorregut de mes de  
 2 km i fins a 5 km. Amidat sobre perfil  
            19,01 3,62 68,82 
FLTELCON      U   Connexio de la nova instal.lacio de telefonica a l                
 Connexio de la nova instal.lacio de telefonica a la xarxa existent, amb materials i ma d'obra inclosa.  
            2,00 33,06 66,12 
FLTELDES      U   Desconnexio, desmuntatge, carrega i transport al m                
 Desconnexio, desmuntatge, carrega i transport al magatzem municipal de les instal.lacions existents  
 de telefonica (postes, linies telefoniques, palomilles ancorades a les façanes, etc.), aixi com la reposi-  
 cio de paviments i façanes de les zones afectades.  
            1,00 300,51 300,51 
FLTELPED      U   Base per a pedestal                                               
 Ut. Construcció de base per a pedestal segons normes de companyia.  
            8,00 300,00 2.400,00 
  ________________  

 TOTAL CAPITOL 01.06  Xarxa de telecomunicacions ............................  27.522,42 
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 CAPITOL 01.07  Gas natural                                                      
F2285H00      M3   Estesa i compactacio de sorra en rasa, en tongades                
 Estesa i compactacio de sorra en rasa, en tongades de 25 cm, com a maxim  
            410,80 18,76 7.706,61 
FG3P2E45      M    Banda de senyalitzacio de material plastic, per a                 
 Banda de senyalitzacio de material plastic, per a la localitzacio i proteccio de serveis, col.locada a la  
 rasa.  
           1.580,00 0,53 837,40 
  ________________  

 TOTAL CAPITOL 01.07  Gas natural ........................................................  8.544,01 
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 CAPITOL 01.08  Paviments                                                        
F2523B01      U   Partida d'obertura de totes les cales necessaries                 
 Partida d'obertura de totes les cales necessaries per a la localitzacio de canonades i serveis exis-  
 tents a la zona (clavegueram, enl.public, baixa tensio, aigua, telf., gas, etc.)  
            1,00 600,00 600,00 
F2194XB1      M    Tall de paviment d'aglomerat asfaltic, amb maquina                
 Tall de paviment d'aglomerat asfaltic, amb maquina de disc.  
            8,40 2,10 17,64 
F931201J      M3   Base tot-u art.,estesa+picon.98%pm                                
 Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98 % del pm  
           2.107,39 24,47 51.567,83 
F9365G11      M3   Base formigó hm-20/p/20/i, camió+vibr.man., reglejat              
 Base de formigó hm-20/p/20/i, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abo-  
 cat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat  
            409,40 58,63 24.003,12 
E4BCDCCC      M2   Malla el.b/corr. e.o manip.taller me 30 x 15 d: 8 - 8 b500t 6 x   
 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer, elaborada a l'obra i manipulada a taller me 30 x 15  
 d: 8 - 8 b 500 t 6 x 2,2 une 36 092:1996 per a l'armadura de lloses. Inclou p.p. de solapaments.  
           1.810,00 4,69 8.488,90 
OP-P08        Ml   Vorada granet flamejat 20x24                                      
 Vorada de granet serrat flamejat, recte i en peces corbades per radis inferiors a 12 metres, de 20x24  
 cms., sobre solera de formigó H-150 de 50x20 cms.  
           1.089,00 45,75 49.821,75 
F97422E9      M    Rigola a=20cm,peces mort.ciment blanc 20x20x8cm,col.mort.1:8      
 Rigola de 20 cm d'amplària amb peces de morter de ciment de color blanc, de 20x20x8 cm, col·lo-  
 cades amb morter de ciment 1:8, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l  
            929,00 8,63 8.017,27 
F9H12114      T    Pavim.bitum.calent d-12,g.granític,betum asf.,98%marshall         
 Paviment de mescla bituminosa en calent de composició densa d-12 amb granulat granític i betum  
 asfàltic de penetració, estesa i compactada al 98 % de l'assaig marshall  
            682,93 52,97 36.174,80 
OP-P23        M²   Vorera terratzo pulit 30x30 cms.                                  
 Paviment de vorera a base de lloses de terratzo pulit de 30x30 cms., model Tarragona, col.locat  
 amb morter dossificat 1:6, sobre solera de formigó executada anteriorment.  
           2.281,98 22,02 50.249,20 
F9X19256      U   Partida de col.locacio de tots els bastiments de registres        
 Partida de col.locacio de tots els bastiments de pous de registre i pericons de serveis, aixi com d'al-  
 tres instal.lacions existents (clavgueram, telf., aigua, enl., b.t., etc.) a la nova rasant de les calçades  
 i voreres.  
            1,00 900,00 900,00 
F9B2S000      M2   Reposicio de qualsevol tipus de paviment o paret                  
 Reposicio de qualsevol tipus de paviment o paret, aplacat,  de formigo, panot, rajola, llosa de granit,  
 etc. en les escomeses realitzades dins de propietat privada corresponents a serveis d'aigua, baixa  
 tensió, telefonia o desaigues, inclos tots els materials i mà d'obra i acabat segons les directrius de la  
 direcció de l'obra.  
            100,00 120,00 12.000,00 
F9B2S099      m2   Arrebossat i pintat amb el color que correspongui                 
 M2. Arrebossat i pintat amb el color que correspongui les entregues de les façanes al nou paviment  
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            500,00 15,00 7.500,00 
G9H18114      t    Pavim.bitum.calent S-12,g.granític,betum asf.,98%marshall         
 Paviment de mescla bituminosa en calent de composició semidensa S-12 amb granulat granític i be-  
 tum asfàltic de penetració, estesa i compactada al 98 % de l'assaig marshall  
            494,50 46,48 22.984,36 
G9J11J00      t    Reg d'adher.amb emulsió bituminosa catiònica ECR-1                
 T. Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica ECR-1  
            3,68 262,72 966,81 
G9J12N00      t    Reg d'imprim.amb emulsió bituminosa catiònica ECI                 
 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica ECI  
            3,68 347,60 1.279,17 
OP-101        Ml   Gual de formigó vehicles 60 cm                                    
 Gual de formigó, format per peces de 62/60x40x8 cms., inclòs peces de cap de 62/40x40x30 cm,  
 treballades en punt rodó de 40 cm de radi, sobre solera de formigó H-150 de 60 cm d'amplada i 15  
 cm d'alçada promig. Inclòs encofrat i formació de pendents.  
            115,20 101,36 11.676,67 
OP-Z01        ML   Rigola 20x20x100 model ICA o similar                              
 Subministre i col3locació de rigola 20x20x100 de ICA o similar en encintat de paviiment de vorera  
 baixa.  
            711,00 20,00 14.220,00 
PA0001        Ut   Partida alçada muret de contenció en línia escales                
 PA. Partida alçada a justificar per a l'execució d'estructura de contenció i encintat en línia límit nova  
 calçada d'eix 6 i escales.  
            1,00 6.000,00 6.000,00 
  ________________  

 TOTAL CAPITOL 01.08  Paviments ..........................................................  306.467,52 
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 CAPITOL 01.09  Mobiliari urbà                                                   
MU-03         Ut   Paperera fundició alumini Belluga de Benito                       
 Ut. Subministre i col.locació de paperera de funició d'alumini, model Belluga de Benito o equivalent.  
 Inclou obra per a la seva instal.lació.  
            10,00 575,00 5.750,00 
  ________________  

 TOTAL CAPITOL 01.09  Mobiliari urbà ....................................................  5.750,00 
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 CAPITOL 01.10  Senyalització viària                                             
FBB11241      U   Placa làm.reflect.nivell 1 intens.,circ.,d=50cm,fix.mecànicament  
 Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, circular o quadrada, per a senyals de trànsit, fixa-  
 da mecànicament  
            10,00 37,55 375,50 
FBBZ2320      M    Suport quadrat,tub acer galv.50x50x2mm,formigonat                 
 Suport quadrat de tub d'acer galvanitzat de 50x50x2 mm, col.locat a terra formigonat  
            30,00 13,45 403,50 
FE070600      M2   MARCA VIAL TRANSVERSAL                                            
 Marca vial transversal amb pintura alcidica i microesferes de vidre, inclús premarcatge.  
            64,80 5,81 376,49 
FE070500      M    MARCA VIAL LONGITUDINAL DE 10/15 CM                               
 MARCA VIAL LONGITUDINAL DE 10 a 15 CM D'AMPLADA, AMB PINTURA ALCIDICA I  
 MICROESFERES DE VIDRE, AMB MAQUINA AUTOPROPULSADA  
           2.094,00 0,36 753,84 
  ________________  

 TOTAL CAPITOL 01.10  Senyalització viària ...........................................  1.909,33 
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 CAPITOL 01.11 Jardineria i xarxa de reg                                         
JPL0001       Ut   Subminstre i plantació Taronger agre                              
 Ut. Subministre i plantació de taronger agre, d'alçada no inferior a 250 cm. Espècies a escollir per  
 D.F.  
            48,00 93,00 4.464,00 
JRE0001       Ut   Xarxa de reg                                                      
 Ut. Xarxa de reg a l'àmbit del projecte a base de degoters, canonades principals i secundàries, pro-  
 gramadors, escomeses,.. Totalment instal·lada.  
            1,00 30.000,00 30.000,00 
  ________________  

 TOTAL CAPITOL 01.11 Jardineria i xarxa de reg .....................................  34.464,00 
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 CAPITOL 01.12  Seguretat i salut de l'obra                                      
FZAL0002      U   Partida de despeses  per a dur a terme el pla de s                
 Partida de despeses  per a dur a terme el pla de seguretat i salut de l'obra.  
            1,00 39.380,90 39.380,90 
FZAL0003      U   Redacció de plànols as-built                                      
 U. Redacció de plànols as-built.  
            1,00 3.000,00 3.000,00 
  ________________  

 TOTAL CAPITOL 01.12  Seguretat i salut de l'obra ................................  42.380,90 
  ____________  
 PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL ...................................................  1.249.406,46 
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 01.01 Demolicions i moviments de terra .........................................................................................................................................  246.967,14 
 01.02 Clavegueram i pluvials ..........................................................................................................................................................  166.847,27 
 01.03 Aigua potable i contra incendis .............................................................................................................................................  96.892,29 
 01.04 Instal·lació elèctrica de baixa tensió .....................................................................................................................................  187.077,24 
 01.05 Enllumenat públic ..................................................................................................................................................................  124.584,34 
 01.06 Xarxa de telecomunicacions .................................................................................................................................................  27.522,42 
 01.07 Gas natural ............................................................................................................................................................................  8.544,01 
 01.08 Paviments ..............................................................................................................................................................................  306.467,52 
 01.09 Mobiliari urbà .........................................................................................................................................................................  5.750,00 
 01.10 Senyalització viària ................................................................................................................................................................  1.909,33 
 01.11 Jardineria i xarxa de reg ........................................................................................................................................................  34.464,00 
 01.12 Seguretat i salut de l'obra ......................................................................................................................................................  42.380,90 
  ___________________  
 PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL 1.249.406,46 
 13,00 % Despeses Generals .........................  162.422,84 
 6,00 % Benefici industrial .............................  74.964,39 
  _______________________________________  
 SUMA DE DESPESES I BENEFICI 237.387,23 
  _______________________________________  
 PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTA 1.486.793,69 

 16,00 % I.V.A. ................................................  237.886,99 237.886,99 
  _______________________________________  

 PRESSUPOST GENERAL DE LICITACIÓ 1.724.680,68 
  __________________________________________________________  
  __________________________________________________________  

 Puja el pressupost general l´esmentada quantitat de UN MILIÓ SET-CENTS VINT-I-QUATRE MIL SIS-CENTS VUITANTA  EUROS amb SEIXANTA-VUIT
  
 CÈNTIMS  
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