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1.  DADES PRELIMINARS. 

Objecte del projecte: 
El projecte té caràcter d’execució segons les Normes del Col·legi d'Arquitectes de 
Catalunya i en ell es defineixen tots els factors d'ordre constructiu, urbanístic, social, 
econòmic, sanitari, etc... per portar a terme PROJECTE D'EQUIPAMENTS PER BAR-
RESTAURANT, CUINA I MAGATZEM. 

 

a l'emplaçament següent: 

Adreça C/ Montserrat Carulla, 2 Polígon  Parcel·la  
Població Vilagrassa Codi Postal 25330 
Província Lleida Ref. Cadastral  25306A005000210000JE 
Encàrrec:   En missió completa   
 

 

Promotor/s: 
Ajuntament de Vilagrassa CIF P2530600B 
Amb domicili a: 

Adreça C/ de Tàrrega núm. 12 
Municipi Vilagrassa (Lleida) C.P. 25330 
 

 

Redactor/s: 
   
Arquitecte Noemí Bañeres i Porta NIF 78085769X 
Adreça C/ Vilantònia núm. 4 
Municipi Lleida C.P.  25007 
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2.  MEMÒRIA DESCRIPTIVA. 

 

2.1 Descripció de l'emplaçament. 

L’ajuntament de Vilagrassa disposa d’una zona situada a la part nord del municipi, on 
actualment hi ha una pista poliesportiva, la piscina municipal i l'edifici de vestidors i bar. 
 
L'edifici està format per una sola planta baixa, i pel que fa a les seves prestacions,  compleix 
els requisits bàsics de qualitat establerts per la Llei d’Ordenació d’Edificació (LOE llei 38/1999) 
i desenvolupats principalment pel Codi Tècnic de l’Edificació (CTE RD. 314/2006). 
 
L'actuació es porta a terme en algunes zones de l'exterior i a l'ìnterior de la zona del bar. 
 
Igualment es dóna compliment a la resta de normativa tècnica, d’àmbit estatal, autonòmic i 
municipal que li sigui d’aplicació. 
 
 

2.2 Estat actual 

La zona de l'edifici objecte del projecte, destinada a ús de bar-restaurant, està ubicada en 
un extrem de la edificació, i està tancat i aillat fins a nivell de coberta. Disposa d'espai 
exterior lliure pavimentat, en les seves cares est i nord. 
A l'altre costat d'aquest espai exterior, existeix una caseta dedicada a les instal.lacions de la 
piscina; i des d'aquesta fins al carrer, queda una zona lliure d'edificació, sense pavimentar. 
 
 

2.3. Planejament Vigent. 

2.3.1 Ordenances aplicables 

Pla d'Ordenació Urbanística Municipal de Vilagrassa. Text refós d'Abril de 2010. 
 
Zonificació: Zona d'Equipaments. 
 

2.4. Descripció de la proposta. 

 
Es sol·licita autorització per petites obres exteriors per zona d'emmagatzematge, petita 
reforma interior del bar, i instal.lació d'equipament per la cuina. 
 
Actuacions a realitzar en les instal·lacions i/o edificació existent: 
 

 Construcció de tanca exterior, amb mur de contenció i malla metàl.lica. 
 Col.locació de porta metàl.lica batent de grans dimensions, entre la zona 

d'emmagatzematge i la zona de pública concurrència. 
 Instal.lació de 2 mòduls prefabricats per emmagatzematge a l'espai exterior lliure. 
 Execució de rampa amb solera de formigó armat. 
 Instal.lació de 2 pèrgoles fixes d'estructura metàl.lica i ombrejat de teixit de polièster. 
 Col.locació de porta d'accés al recinte. 
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 Intervencions per petita reforma i equipament de la cuina i l'espai de bar. 
 
 
2.5  Prestacions i Normatives  

 
S’estableixen les prestacions en relació a les exigències bàsiques del CTE, allà on s'escaigui. 
S’indiquen específicament les acordades entre promotor i projectista que superin els llindars 
establerts al CTE. 
 
Aquests compliment del CTE es pot fer a través dels Documents Bàsics corresponents, que 
incorporen la quantificació de les exigències i els procediments necessaris. Les exigències 
bàsiques també es poden satisfer a través de solucions alternatives, que han de justificar  
que assoleixen les mateixes prestacions. 
 

2.5.1  CTE-SUA Seguretat d’utilització 

No procedeix el compliment dels punts 1 a 8 del CTE-SUA, doncs no es fa obra nova 
d'edificació, i no s'actúa en paviments ni l'enllumenat de l'edifici, no s'afegeixen portes, no 
s'intervé en cap piscina, i no s'executa cap aparcament. 
 
Secció SUA 9. Accessibilitat 
 
Accessibilitat a l’exterior de l’edifici 
La parcel·la disposarà d’un itinerari accessible que comuniqui amb una entrada principal a 
l’edifici. 
 
 
La porta d'accés al recinte que es projecta, no altera l'accessibilitat existent en el complex, 
que és a peu pla, sense desnivells. 
Els altres requisits, com els Serveis higiènics o el mobiliari fix accessibles, ja existeixen i no són 
objecte del present objecte. 
 
 
 
2.5.2  CTE-HE Estalvi d’energia. 
 
No s'actúa en l'envolvent de l'edifici, en el seu consum energètic, ni en les instal.lacions 
tèrmiques, d'il.luminació o A.C.S. 
 
 
2.5.3  CTE-SI seguretat en cas d’incendi 
 
Les obres afecten només als punts següents del CTE-DB-SI: 
 
 
SI 3 Evacuació d'ocupants: 
 
Càlcul de l’ocupació: 
Per al càlcul de l'ocupació, cal basar-se en el punt 2 "Càlcul de l'ocupació", de la secció 3, 
Evacuació d'ocupants del Document Bàsic SI, Seguretat en cas d'incendis. 
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No s'altera amb les obres, l'ocupació existent al recinte (407 persones) i a l'edifici (36 
persones).  
La probabilitat de declaració d'un incendi a la zona exterior de la piscina és irrellevant. 
Sí es té en comte la capacitat d'evacuació de la nova porta instal.lada, pels usuaris de la 
edificació: 
Donat que l'amplada de la nova porta és de 4,60 m, i aquesta es projecta tipus extensible 
de ballesta, l'espai d'evacuació resultant es considera d'al menys, 4,55 m, espai molt superior 
al necessari per l'evacuació de 36 persones, i que absorveix amb escreix els 2 m requerits per 
a evacuar 407 persones ubicades a l'espai de la piscina.   
 
 
Recorreguts d'evacuació i nombre de sortides: 
 
Per tal de determinar els recorreguts d'evacuació i el nombre de sortides, cal basar-se en el 
punt 3 "Nombre de sortides i longitud dels recorreguts d'evacuació", de la secció 3, 
Evacuació d'ocupants del Document Bàsic SI, Seguretat en cas d'incendis. 
 
No s'altera el recorregut de sortida existent, que és molt inferior a 25 m. 
 
SI 4 Instal·lacions contra incendis: 
 
Les obres no intervenen en les instal.lacions contra incendis existents al bar. Sí es pressuposta, 
però, un sistema d'extinció d'incendis a la cuina. 
 
SI 5 Intervenció dels bombers: 
 
L’edifici que ens ocupa té una altura d’evacuació descendent de 0,00 m, per tant, no és 
necessari que compleixi les condicions d'aquest punt del CTE-SI. 
 
L'aproximació i els accessos a la edificació són els que existeixen actualment, sense afegir 
obstacles ni impediments, doncs no s'intervé en la façana sud del complex. 
 
 
2.5.4  CTE-HS salubritat  
 
L’edifici projectat dóna resposta a les exigències bàsiques de salubritat (HS) garantint la 
protecció contra la humitat (que afecta bàsicament al disseny dels tancaments), disposant 
d’espais per a la recollida adequada dels residus, garantint la qualitat de l’aire interior i de 
l’entorn exterior, i disposant de xarxes de subministrament d’aigua i d’evacuació d’aigües 
residuals i pluvials. 
 

No procedeix en aquest projecte. 

 
2.5.5  CTE-HR protecció contra el soroll 
      
 
Donat que aquest projecte no tracta d'edificació, el DB-HR no li és d'aplicació. 
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3. MEMÒRIA CONSTRUCTIVA. 

3.1. TANCA EXTERIOR. 

Es realitza el tancament de l'extrem est del recinte del bar i vestidors, amb tanca formada 
per: 

 Mur de contenció de formigó armat HA-25/B/20/IIa, abocat amb bomba, armadura 
AP500 S d'acer en barres corrugades, per deixar vist. 

 Tanca de malla electrosoldada amb plecs de reforç, de 200x50 mm de pas de malla, 
de 2,50x1,50 m, acabat galvanitzat i pals de perfil buit de secció rectangular, de 
60x40x2 mm, fixats amb cargols sobre el mur de contenció de formigó. 

 Porta de reixat metàl.lic i fusteria metàl.lica, d'una fulla batent, dimensions 150x200 
cm, amb obertura manual. 

 

3.2. PORTA ZONA EMMAGATZEMATGE. 

Es col.loca una nova porta d'accés i separació de la nova zona d'emmagatzematge i la 
zona pública, ubicada a continuació de la caseta d'instal.lacions de la piscina, i en 
perpendicular a la tanca entre la piscina i la edificació. 
 
La porta serà de reixa metàl.lica d'una fulla batent de 4,7 x 2,0 m, amb roda inferior per a 
obertura. 
 
 

3.3. MÒDULS D'EMMAGATZEMATGE. 

Per poder facilitar l'emmagatzematge de material d'ús i venda del bar-restaurant, 
s'implantarà una nova caseta, formada per 2 mòduls units de 2,35 x 6,0 m cada un, acoblats 
pel costat llarg.  

Aquests mòduls es col.locaran a la zona lliure sense pavimentar, entre la caseta 
d'instal.lacions existent i la nova tanca est del recinte. 

S'inclou la instal.lació elèctrica interior per a endolls i il.luminació interior dels mòduls, i els 
treballs de connexió amb la xarxa elèctrica existent. 

 

3.4. SOLERA I PAVIMENTS 

S'executarà una rampa d'accés des de la nova tanca al paviment existent, on es col.loca la 
nova porta esmentada en el punt 3.2. 

Aquesta rampa tindrà el seu recorregut paral.lel a la tanca entre piscina i zona d'edificació, i 
serà de solera de formigó HA-25/B/20/IIa, de gruix 15 cm, abocat amb bomba, inclosa la 
formació de pendents i els junts de treball i juntes de retracció del formigó que siguin 
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necessaris, armada amb AP500 SD amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer 
ME 15x15 cm, D:6-6 mm 6x2,2 m B500SD, sobre terra adequada d'aportació amb repàs i 
piconatge del 95% del PM. 

Amb els mateixos materials, es pavimentarà un bocí que queda buit entre la nova rampa i el 
paviment existent. 

 

3.5. PÈRGOLES 

S'instal.laran 2 pèrgoles fixes a l'espai pavimentat entre el bar i la tanca de la piscina, de 3, 5 
m d'alçada, i formades per vela de color blanc fabricada amb teixit de polièster amb 
recobriment de clorur de polivinil a dues cares (PVC), fabricat mitjançant el sistema anti 
trencament i esquinçament, amb protecció antihumitat i repel.lent a l'aigua; 
i estructura de pals verticals i cables en acer galvanitzat, i tensors amb sistema de roscament 
fabricats en acer galvanitzat o inoxidable. Part de l'estructura vertical, aprofita alguns dels 
pilars existents a l'edifici. 
 
Per col.locar les pèrgoles, es realitzarà la demolició de la part de paviment necessària per 
realitzar excavació i execució de fonaments de formigó per la subjecció i l'estabilitat de les 
pèrgoles.  
 
 

3.6. PORTA D'ACCÉS AL RECINTE. 

Es col.locarà una nova porta, entre el bar i la caseta d'instal.lacions de la piscina, per accés 
general públic al recinte de la piscina i vestidors. 

Aquesta porta serà tipus extensible de ballesta, de dos fulles, amb rodament superior, de 
4600 mm d'amplada i 2580 mm d'alçada, en color blanc.  

 

3.7 INTERVENCIÓ EN BAR 

Es faran petites reformes al bar, que consistiran en el següent: 

 Arrencada de full i bastiment de la porta interior d'accés a la cuina. 
 Construcció de barra de bar, constituida per paret de maó calat de 14 cm de gruix, 

per deixar vist, perfils d'acer en "L" per fixació el taulell de resines sintètiques, tipus HPL, 
de 16 mm de gruix i 60 cm d'amplada, amb cantells bissellats. 

 Adequació de les instal.lacions existents als nous elements d'equipament de la cuina. 
 Col.locació dels elements de mobiliari i equipament de la cuina, relacionats a l'Annex 

1 adjunt a aquesta memòria. 
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3.8. RD 105/2008 regulador de la producció i gestió de residus de construcció i demolició,  

DECRET 89/2010 programa de gestió de residus de la construcció de catalunya (PROGROC), 
es regula la producció i gestió de residus de construcció i demolició i el cànon sobre la 
deposició controlada dels residus de la construcció (derogat parcialment i modificat), 

REAL DECRETO 210/2018 pel que s'aprova el Programa de prevenció i gestió de residus i 
recursos de Catalunya (PRECAT20) 

 

Els residus de construcció tenen dos orígens ben diferenciats. 

-els procedents de l'activitat de construcció. 

-els embalatges dels productes de construcció. 

En la construcció, el volum de materials d'origen petri, obra de fàbrica  i formigons, encara 
és dominat. Quan es posen en obra aquests materials per mitjà de tècniques tradicionals es 
produeixen quantitats importants de residus. L'adequació dimensional del format de les 
peces a les conduccions de les instal·lacions de l'edifici dimensional del format de les peces 
a les conduccions de les instal·lacions de l'edifici es genera una bona quantitat de residus, 
d'obra de fàbrica principalment. Els sobrants de les esteses, dels enguixats, de les masses de 
formigó abocat in situ, dels morters d'obra de fàbrica i dels morters adhesius, formen un 
volum gens despreciable. 

Per altra banda, la incorporació de productes cada vegada més acabats, en substitució 
d'elements fets in situ, s'incrementa dia a dia, i per això resulta que el volum dels embalatges 
dels productes que s'utilitzen en la construcció evoluciona en sentit creixent.  

AVALUACIÓ DELS VOLUMS DELS RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ D'EDIFICACIÓ. 

S'adjunta fitxa justificativa. 

 
 
 
 
 
Novembre de 2021 
 
 
 
 
 
 
 
Noemí Bañeres Porta. Arquitecte 
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4. Normativa tècnica d'urbanització. 

 
Recull de textos reglamentaris i d’altres no normatius relacionats  
amb els projectes de disseny d’espais urbans.   
 
-  Llista genèrica no exhaustiva -   
 
general 
• Llei 3/2012 Modificació del Text refós de la Llei d’urbanisme. 
(DOGC 29/2/2012) 
 
• Decret Legislatiu 1/2010 Text refós de la Llei d’urbanisme. 
(DOGC 5/8/2010) 
 
• Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament d’urbanisme. 
(DOGC 24/7/2006) 
 
• Llei 3/2010 de prevenció i seguretat en matèria d'incendis en establiments, 
activitats, infraestructures i edificis. 
(DOGC núm. 5584 de 10/03/2010) 
 
• Llei 5/2003 de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions  
sense continuïtat immediata amb la trama urbana. 
(DOGC núm. 3879 de 08/05/2003) 
 
• Decret 123/2005, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions sense 
continuïtat immediata amb la trama urbana. 
(DOGC núm. 4407 de 16/06/2005)  
 
• Código Técnico de la Edificación  
DB SI 5 Seguridad en caso de incendio. Intervención de los bomberos 
(BOE 28/03/2006)  
 
• Real Decreto 2267/2004, Reglamento de seguridad contra incendios en los  
establecimientos industriales, RSCIEI. Anexo II 
(BOE 17/12/2004) 
 
• Llei 13/2014, d'accessibilitat.  
(DOGC núm. 6742 de 04/11/2014) 
 
• Decret 135/1995 de desplegament de la Llei 20/1991, de promoció de l’accessibilitat i de 
supressió de barreres arquitectòniques, i d’aprovació del Codi d’accessibilitat.  
(Capítol 2: Disposicions sobre barreres arquitectòniques urbanístiques –BAU-)  
(DOGC núm. 2043 de 28/04/1995) 
 
• Real Decreto 505/2007,  pel qual s’aproven les condicions bàsiques d’accessibilitat  
i no discriminació de les persones amb discapacitat per a l’accés i utilització dels espais  
públics urbanitzats i edificacions. 
(BOE 11/05/2007) 
 
• Orden VIV/561/2010, por la que se desarrolla el documento técnico de condiciones básicas de 
accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados.   
(BOE 11/03/2010)  
 
• Llei 9/2003, de la mobilitat 
(DOGC núm. 3913 de 27/06/2003) 
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vialitat 
• Orden FOM/3460/2003 por la que se aprueba la norma 6.1-IC: “Secciones de firme”,  
de la Instrucción de Carreteras. 
(BOE 12/12/2003) 
 
• Orden FOM/3459/2003 por la que se aprueba la norma 6.3-IC: “Rehabilitación de firmes”, de la 
Instrucción de carreteras. 
(BOE 12/12/2003) 
 
• Orden FOM/273/2016 por la que se aprueba la Norma 3.1-IC: “Trazado”,  
de la Instrucción de Carreteras.  
(BOE 04/03/2016) 
 
• Orden FOM/298/2016 por la que se aprueba la norma 5.2-IC: “Drenaje superficial”  
de la Instrucción de Carreteras.  
(BOE 10/03/2016) 
 
• UNE-EN 124-1:2015 Dispositivos de cubrimiento y de cierre para zonas de circulación utilizadas 
por peatones y vehículos. 
 
• Ordre 02/07/1976, “PG-3/88, Pliego de Prescripciones Técnicas Generales  
para obras de carreteras.”  
(BOE  07/07/1976 i les seves posteriors modificacions)  
 
• Ordenança d’obres i d’instal•lacions de serveis en el domini públic municipal de la ciutat de 
Barcelona. 
(BOP núm. 122 de 22/05/1991) Afectat per: Modificació (28/10/1994) Derogacions (18/03/2002)  
  
genèric d’instal•lacions urbanes 
 
• Decret 120/1992 del Departament d’Indústria i Energia de la Generalitat de Catalunya: 
Característiques que han de complir les proteccions a instal•lar entre les xarxes dels diferents 
subministraments públics que discorren pel subsòl.  
(DOGC núm. 1606 de 12/06/1992) 
 
Decret 196/1992 del Departament d’Indústria i Energia de la Generalitat de Catalunya pel que es 
modifica l’apartat a) del preàmbul i el punt 1.2 de l’article 1 del Decret 120/1992.  
(DOGC núm. 1649 de 25/09/1992) 
 
ORDRE TIC/341/2003, per la qual s'aprova el procediment de control aplicable a les obres que afectin 
la xarxa de distribució elèctrica soterrada. 
(DOGC núm. 3937 de 31/07/2003) 
 
• Ordenança d’obres i d’instal•lacions de serveis en el domini públic municipal de la ciutat de 
Barcelona. 
(BOP núm. 122 de 22/05/1991) Afectat per: Modificació (28/10/1994) Derogacions (18/03/2002)  
 
• Especificacions Tècniques de les companyies subministradores dels diferents serveis.  
 
• Normes UNE de materials, sistemes o mètodes de col•locació i càlcul 
 
 
xarxes de proveïment d’aigua potable 
• Real Decreto 606/2003, de 23 de maig de 2003, modificació del Reglament de domini públic 
hidràulic. 
(BOE 06/06/2003) 
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• Decret Legislatiu 3/2003, de 4 de novembre de 2003, Text refós legislació en matèria d’aigües 
de Catalunya. 
(DOGC núm. 4015 de 21/11/2003) 
 
• Real Decreto 140/2003, de 7 de febrer, por el que se establecen los criterios sanitarios de la 
calidad del agua de consumo humano.  
(BOE 21/02/2003) 
 
• Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la 
Ley de aguas. 
(BOE 24/07/01) 
 
• Orden 28/07/1974, s’aprova el “Pliego de prescripciones técnicas generales para tuberías de 
abastecimiento de agua”. 
(BOE 02/10/1974 i 03/10/1974 respectivament) 
 
• Norma Tecnològica NTE-IFA/1976, “Instalaciones de fontanería: Abastecimiento”  
 
• Norma Tecnològica NTE-IFR/1974, “Instalaciones de fontanería: Riego” 
 
• Reglament del servei metropolità del cicle integral de l’aigua. 
(BOP 20/11/2012). 
  
Hidrants d’incendi 
 
• Real Decreto 1942/1993 pel que s’aprova el “Reglamento de Instalaciones de Protección 
contra incendios” 
(BOE 14/12/1993) 
 
xarxes de sanejament 
• Decret 130/2003, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament dels serveis públics de 
sanejament. 
(DOGC núm. 3894 de 29/05/2003) 
 
• Real Decreto-Ley 11/1995, de 28 de desembre, pel qual s’estableixen les normes aplicables al 
tractament de les aigües residuals urbanes. 
(BOE 30/12/1995) 
 
• Orden 15/09/1986. “Tuberías. Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de 
Saneamiento de Poblaciones”. 
(BOE 23/09/1986) 
Àmbit municipal o supramunicipal: 
• Reglament metropolità d'abocament d'aigües residuals  
(Àrea metropolitana de Barcelona) 
(BOP 03/02/2015) 
 
• Ordenança General del Medi Ambient Urbà del municipi de Barcelona  
Títol 5: Gestió d’aigües. Cap. 2. Ús del sistema de sanejament d’aigües residuals i pluvials 
(BOP 02/05/2011) 
 
 
xarxes de distribució de gas canalitzat 
• Real Decreto 919/2006 “Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles 
gaseosos y sus instrucciones complementarias”: 
(BOE 04/09/2006)  
ITC-ICG 01 Instalaciones de distribución de combustibles gaseosos por canalización 
ITC-ICG 03 Instalaciones de almacenamiento de gases licuados del petróleo (GLP) en depósitos fijos 
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• Ordre 18/11/1974 s’aprova el “Reglamento de redes y acometidas de combustibles gaseosos.” 
(BOE 06/12/1974) 
Ordre 26/10/1983 modifica la Ordre 18/11/74, per la que s’aprova el “Reglamento de redes y 
acometidas de combustibles gaseosos” derogat en tot allò que contradiguin o s’oposin al que es 
disposa al “Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus 
instrucciones técnicas complementarias”, aprovat pel RD 919/2006. 
 
• Decreto 2913/1973, “Reglamento general del servicio público de gases combustibles.” 
(BOE 21/11/1973, modificació BOE 21/05/1975; 20/02/1984) derogat en tot allò que contradiguin o 
s’oposin al que es disposa al “Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles 
gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias”, aprovat pel RD 919/2006. 
  
xarxes de distribució d’energia elèctrica 
General 
• Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico. 
(BOE 27/12/2013) 
 
• Real Decreto 1955/2000, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución 
comercialización de instalaciones de energía eléctrica.  
(BOE 27/12/2000) correcció d’errades (BOE 13/03/2001) 
 
Alta Tensió 
• Real Decreto 223/2008 “Condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de 
alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias, ITC-LAT 01 a 09”  
(BOE 19/03/2008) modificat pel Real Decreto 560/2010 (BOE 22/05/2010) 
 
• Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento sobre 
condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión y sus 
Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-RAT 01 a 23. 
(BOE 09/06/2014)  
  
• Resolució ECF/4548/2006, de 29 de desembre. Normes tècniques particulars de Fecsa-Endesa 
relatives a les instal•lacions de xarxa i a les instal•lacions d’enllaç.  
(DOGC núm. 4827 de 22/02/2007). 
NTP - LAMT  Línies aèries de mitjana tensió 
NTP - LSMT  Línies subterrànies de mitjana tensió  
 
Baixa Tensió 
• Real Decreto 842/2002 por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 
(BOE núm. 224 18/09/2002)  
En particular: 
ITC BT-06 Redes aéreas para distribución en baja tensión 
ITC BT-07 Redes subterráneas para distribución en baja tensión 
ITC BT-08 Sistemas de conexión del neutro y de las masas en redes de distribución 
ITC-BT-09 Instalaciones de alumbrado exterior 
ITC BT-10 Previsión de cargas para suministros en baja tensión 
ITC BT-11 Redes de distribución de energía eléctrica. Acometidas 
 
• Real Decreto 1053/2014 por el que se aprueba una nueva Instrucción Técnica 
Complementaria (ITC) BT 52 «Instalaciones con fines especiales. Infraestructura para la recarga de 
vehículos eléctricos», del Reglamento electrotécnico para baja tensión, aprobado por Real Decreto 
842/2002, de 2 de agosto, y se modifican otras instrucciones técnicas complementarias del mismo. 
(BOE núm. 316 31/12/2014)  
 
• Resolució ECF/4548/2006, de 29 de desembre. Normes tècniques particulars de Fecsa-Endesa 
relatives a les instal•lacions de xarxa i a les instal•lacions d’enllaç. 
(DOGC núm. 4827 de 22/02/2007) 
NTP - LABT  Línies aèries de baixa tensió 
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NTP - LSBT  Línies subterrànies de baixa tensió 
  
centres de Transformació 
• Real Decreto 337/2014, “Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en 
instalaciones eléctricas de alta tensión y sus Instrucciones Técnicas Complementarias  
ITC-RAT 01 a 23.”  
(BOE 09/06/2014) 
 
• Ordre de 06/07/1984, s’aprova les ”Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-MIE-RAT, del 
Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas y centros de 
transformación” 
(BOE 01/08/1984) 
 
• Resolución 19/06/1984: “Ventilación y acceso de ciertos centros de transformación”. 
(BOE 26/06/1984) 
 
• Resolució ECF/4548/2006, de 29 de desembre. Normes tècniques particulars de Fecsa-Endesa 
relatives a les instal•lacions de xarxa i a les instal•lacions d’enllaç 
(DOGC núm. 4827 de 22/02/2007) 
NTP – CT Centres de transformació en edificis 
NTP – CTR Centres de transformació l’entorn rural 
 
enllumenat públic 
• Real Decreto 1890/2008 Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado 
exterior y sus instrucciones técnicas complementarias EA-01 a EA-07. 
(BOE 19/11/2008) 
 
• Llei 6/2001, d’ordenació ambiental de l’enllumenat per a la protecció del medi nocturn. 
(DOGC núm. 3407 de 12/06/2001) 
 
• Decret 190/2015, de desplegament de la Llei 6/2001, de 31 de maig, d'ordenació ambiental de 
l'enllumenament per a la protecció del medi nocturn. 
(DOGC núm. 6944 de 27/08/2015) 
 
• Real Decreto 842/2002 por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, 
ITC-BT-09 Instalaciones de alumbrado exterior. 
(BOE 18/09/2002) 
 
• Norma Tecnològica NTE-IEE/1978. “Instalaciones de electricidad: Alumbrado exterior”. 
 
xarxes de telecomunicacions 
• Ley 9/2014, de 9 de mayo, General de Telecomunicaciones. 
(BOE 10/05/2015) 
 
• Especificacions tècniques de les Companyies 



Annex Residus 
  



REAL DECRETO 210/2018

REAL DECRETO 105/2008 

DECRET 89/2010 (derogat 
parcialment i modificat)

Obra:
Situació:
Municipi :

       Volum
    Terres d'excavació Codificació residus LER (m3) (tones/m3) (tones)

Ordre MAM/304/2002

grava i sorra compacta 5 2,0 10,7

grava i sorra solta 0 1,7 0,0

argiles 0 2,1 0,0

terra vegetal 0 1,7 0,0

pedraplé 0 1,8 0,0

terres contaminades 170503 0 1,8 0,0

altres 0 1,0 0,0

5 m3
10,7 t 6,42 m3

SI NO NO

   Superfície construïda 20,00 m2

Codificació residus LER Pes Pes residus Volum aparent Volum aparent

Ordre MAM/304/2002 (tones/m2) (tones) (m3/m2) (m3)

   sobrants d'execució 0,086 1,718 0,090 1,791

obra de fàbrica ceràmica 170102 0,037 0,733 0,041 0,814

formigó 170101 0,036 0,729 0,026 0,521

petris barrejats 170107 0,008 0,157 0,012 0,236

guixos 170802 0,004 0,079 0,010 0,194

altres 0,001 0,020 0,001 0,026

   embalatges 0,004 0,085 0,029 0,571

fustes 170201 0,001 0,024 0,005 0,090

plàstics 170203 0,002 0,032 0,010 0,207

paper i cartró 170904 0,001 0,017 0,012 0,238

metalls 170407 0,001 0,013 0,002 0,036

0,090 1,80 t 0,118 m3

formigóns, fàbrica, petris
fustes

plàstics
paper i cartró

metalls
altres

guix

Totals 0,26 m3 m3 m3

fonaments/estructura   

 abocador

0,10
0,01

Desglòs de residus de construcció per tipus  i fase d'obra  en m3

0,03

0,19

2,36

0,44

altra obra

   Residus de construcció totals 

reutilització

0,08
0,01

tancaments   

Total residu edificació 

0,84

acabats 

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Obra nova

codificació

tipus
quantitats

    Volum aparent    Densitat real

IDENTIFICACIÓ DE L'EDIFICI 

AVALUACIÓ I CARACTERÍSTIQUES 

Comarca :
C/ Montserrat Carulla, 2
Vilagrassa

EQUIPAMENTS PER BAR-RESTAURANT

Urgell

pel que s'aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya 
(PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el 
cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció

Regulador de la producció i gestió de residus de construcció i enderroc

   Destí de les terres i materials d'excavació

mateixa obra

no es considera residu és residuEls materials d'excavació que es reutilitzin a la mateixa obra o en una altra 
d'autoritzada, no es consideren residu sempre que el seu nou ús pugui ser 
acreditat

En una mateixa obra poden coexistir terres reutilitzades i terres portades a 
abocador

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

   Total  excavació

0,00

6,42

0,00

    Pes 

0,00

0,00

0,00

m3

0,00

0,08
0,14

0,010,06

0,04
0,07 0,17

0,04
0,01

1,101,00

0,01
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pel que s'aprova el Programa de prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya 
(PRECAT20)



-
si
si
-
-
-

si
si
si
-
-
-

 Excavació / Mov. terres Volum  
 m3  (+20%)

graves i sorra compacta 6,42
graves i sorra solta 0,00
argiles 0,00
terra vegetal 0,00
pedraplé 0,00
altres 0,00
terres contaminades 0,00
Total 6,42

R.D. 105/2008 tones Projecte
Formigó 80 0,73

Maons, teules i ceràmics 40 0,73

Metalls 2 0,01

Fusta 1 0,02

Vidres 1 inapreciable

Plàstics 0,5 0,03

Paper i cartró 0,5 0,02

Especials* inapreciable inapreciable

Contenidor per Formigó no no
Inerts Contenidor per Ceràmics (maons,teules...) no no

Contenidor per Metalls no no
Contenidor per Fustes no no
Contenidor per Plàstics no no

No especials Contenidor per Vidre no no
Contenidor per Paper i cartró no no
Contenidor per Guixos i altres no especials no no

Especials Perillosos (un contenidor per cada tipus de residu especial) si si

a altra autoritzada

GESTIÓ (obra)

1.- Emmagatzematge adient de materials i productes 

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

Reutilizació (m3)

3.- Els materials granulars (graves, sorres, etc.) es dipositaran en contenidors rígids o sobre superfícies dures

0,00 0,00

0,00

no especial

inert

inert
tipus de residu

no especialno

4.-

6.-

4.-
3.- L'adequació de l'edifici al terreny, genera un equilibri de moviments de terres

 Per portar a l'abocador (m3)

6.-

projecte*

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

no especial

especial

no

1.- Els sistema constructiu és industrialitzat i prefabricat, es munta en obra sense generar gairebé residus

0,00

si

R.D. 105/2008

gestió dins obra
minimització

MINIMITZACIÓ

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Obra nova

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

no

6,42

Terres

5.-

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

5.-

2.- Conservació de materials i productes dins el seu embalatge original fins al moment de la seva utilització

no

no

no

no especial

0,00

0,00 0,00

0,00

SEPARACIÓ DE RESIDUS A OBRA. Cal separar individualitzadament en les fraccions seguents si la generació per cadascú d'ells a l'obra supera les 
quantitats de ...

cal separar 

0,00

0,00

a la mateixa obra
0,00

0,00
0,00

6,42 0,00

no no especial

* Dins dels residus especials hi ha inclosos els envasos que contenen restes de matèries perilloses, vernissos, pintures, disolvents, desencofrants, etc. i els materials que hagin estat
contaminats per aquests. Tot i ser dificilment quantificables, estan presents a l'obra i es separaran i tractaran a part de la resta de residus

* A la cel·la projecte apareix per defecte el que determina com obligatori la legislació. Es permet la posibilitat d'incrementar les fraccions que se separen, per poder-ne millorar la gestió,
però en cap cas es permet no separar si el R.D. ho obliga.
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0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00



si
-
si

tipus de residu
Runes

S'ha considerat pel càlcul del pressupost estimatiu :
12,00

       Un esponjament mig de tot tipus de residu del 35% 5,00
       La distància mitjana al abocador : 15 Km 4,00
       Els residus especials i perillosos en bidons de 200 litres 15,00
       Contenidors  de 5 m3 per cada tipus de residu 1
       Lloguer de contenidors inclòs en el preu 5,00
       La gestió de terres inclou la seva caracterització*** 70,00

 RESIDU Volum  
Excavació  m3  (+20%) 12,00 €/m3 5,00 €/m3 5,00 €/m3

70,00 €/m3

Terres 0,00
Terres contaminades 0,00

Construcció  m3  (+35%) 4,00 €/m3 15,00 €/m3

Formigó 0,70
Maons, teules i ceràmics 1,10
Petris barrejats 0,32

Metalls 0,05
Fusta 0,12
Vidres inapreciable
Plàstics 0,28
Paper i cartró 0,32
Guixos i altres no especials 0,30

Perillosos Especials inapreciable

Elements Auxiliars

€

m3

tones

euros

codi del gestor

3,19
1,80

PLANS DE L'OFEGAT. 25300 TÀRREGA

330,00

El volum de residus aparent és de :

El pressupost de la gestió de residus és de :

100

0,00

Les previsions de separació de l'apartat de gestió i :

adreça

Gestor: runa neta (separada): entre 4-10 €/m3

- -

Transport           

- -
--

-

PRESSUPOST

    Tipus de residu i Nom ,adreça i codi de gestor del residu  
gestor

URBANS DE L'URGELL 

 Dipòsit autoritzat de terres,enderrocs i runes de la construcció (abocador)

gestió fora obra

Gestor terres contaminades: entre 70-90 €/m3

**   Malgrat ser de difícil quantificació, sempre hi haurà residus especials a obra, per tant sempre caldrà una previsió de nombre de transports per a la seva correcta gestió

Valoritzador / Abocador          

E-775.02CONSORCI PER A LA GESTIO RESIDUS 

*     Els preus recollits per l'OCT s'han obtingut dels abocadors i valoritzadors de Catalunya, que han subministrat dades (2008-2009)

Classificació a obra: entre 12-16 €/m3

4,78

 Instal·lacions de valorització

Costos*

Classificació          

Gestor terres: entre 5-15 €/m3

0,73

Gestor: runa bruta (barrejat): entre 15-25 €/m3

-

runa brutaruna neta

16,49

0,00

100

Especials**: nº transports a 200 €/ transport

*** La caracterització de terres o de qualsevol residu, permet saber amb exactitut quins elements contaminants o no, i amb quines proporcions hi són presents (dins el cost
s'ha previst una caracterització, independentment del volum de terres. Cost de cada caracterització 1000 euros.)

-

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     

pressupost

Transport: entre 5-8 €/m3 (mínim 100 €)

10,55

0,00-

0,00

100

-

-

-

200

100,00

- 100

--
--
-100

1,82-

-

El pes dels residus és de :

100

-

Compactadores

0,00 234,36

-

334,36

Obra nova

GESTIÓ (fora obra) els residus es gestionaran fora d'obra a:
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 Degut a la manca d'espai, les operacions de separació de residus les realitzarà fora de l'obra un gestor autoritzat

Altres tipus de contenidors (per contenir líquids, beurades de formigó, etc..)
Matxucadora de petris

0,00

Casetes d'emmagatzematge

El pressupost estimatiu de la gestió de residus és de :

- 100

100-



-

-

1

unitats - -

si
-

A més dels elements descrits, tal i com consta al pressupost, a l'obra hi haurà altres instal.lacions com :

-
-
-
-
-
-

Obra nova

Contenidor 1000 L . Apte per a paper i cartró, plàstics

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

Contenidor 5 m3 . Apte per a plàstics, paper i cartró, metalls i fusta

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

documentació gràfica

             Bidó 200 L .Apte per residus especials

Posteriorment aquests plànols poden ser objecte d'adaptació a les característiques particulars de l'obra i els seus sistemes d'execució, previ
acord de la direcció facultativa.
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Contenidor 9 m3 . Apte per a formigó, ceràmics, petris i fusta

Annex 1 d'aquest Estudi de Gestió de Residus
Estudi de Seguretat i Salut

El Reial Decret 105/2008, estableix que cal facilitar plànols de les instal·lacions previstes per a l'emmagatzematge, maneig, separació i altres
operacions de gestió dels residus dins l'obra, si s'escau.                                                

unitats

unitats

unitats

unitats

Compactadores
Matxucadora de petris

Casetes d'emmagatzematge

Altres tipus de contenidors (per contenir líquids, beurades de formigó, etc..)

Contenidor 5 m3 . Apte per a formigó, ceràmics, petris, fusta i metalls

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     

CONTENIDOR 9 M 3

CONTENIDOR 5 M    AMB TAPES3

CONTENIDOR 1000 L CONTENIDOR 200 L

CONTENIDOR 5 M 3



Aquest Pla ha estat elaborat en base al Estudi de Gestió de Residus, que s’inclou al projecte.

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Obra nova
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tècniques

Si degut a modificacions en l’execució de l’obra o d’altres, cal fer modificacions a la gestió en obra dels residus, aquestes modificacions es 
documentaran per escrit i seran aprovades, si s’escau, per la Direcció Facultativa i se’n donarà comunicació per a la seva acceptació a la 
Propietat.

Les operacions destinades a la tria, classificació, transport i disposició dels residus generats a obra, s’ajustaran al que determina el Pla de Gestió 
de Residus elaborat pel Contractista, aprovat per la Direcció Facultativa i acceptat per la Propietat.

plec de condicions



Previsió inicial de l'Estudi
Total excavació 10,70 tones tones
Total construcció 1,80 tones % tones

   Càlcul del dipòsit 
Residus de excavació */** 0,00 tones 11 euros

Residus de construcció ** 1,80 tones 11 euros

tones

euros

% de reducció per 

minimització

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     

euros/ tona

Per les característiques del projecte, de com s'executarà l'obra i donades les operacions de minimització abans descrites, el càlcul inicial de 
generació de residus, a efectes del càlcul de la fiança, s'estima que es podrà reduir en el percentatge següent:

Obra nova
dipòsit
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150,00

2PES TOTAL DELS RESIDUS

0,00
1,80

IMPORT A DIPOSITAR DAVANT DEL GESTOR DE RESIDUS COM A GARANTIA DE LA GESTIÓ DE RESIDUS

DIPÒSIT SEGONS REAL DECRETO 210/2018

Previsió final de l'Estudi

0,00

Total dipòsit ***

0,00

19,80euros/ tona

* Es recorda que les terres i pedres d'excavació que es reutilitzin en la mateixa obra o en una altra d'autoritzada no es consireren residu i per 
tant NO s'han d'incloure en el càlcul del dipòsit.

**Trasvassar les dades dels totals d' excavació i construcció de la Previssió final de L'Estudi (apartat superior)
***Dipòsit mínim 150€



Amidaments 
 



Projecte d´Equipaments per bar-restaurant, cuina i magatzem
Vilagrassa

AMIDAMENTS Data: 25/11/21 Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST 369 TERRASSA BAR
Capítol 01  MUR I TANCA

1 P221B-EL71 m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb
retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió Criteri d'amidament: m3 de volum excavat segons les
especificacions de la DT, amidat com a diferència entre els perfils transversals del terreny aixecats abans de
començar les obres i els perfils teòrics assenyalats als plànols, amb les modificacions aprovades per la DF. No
s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni la càrrega i el transport del
material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo. Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per
pluja o inundació i quantes operacions faci falta per a una correcta execució de les obres. També estan inclosos
en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt i les zones on han d'anar les terres, la
seva creació, i la seva eliminació, si s'escau. Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre
que s'hagin observat totes les prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 mur tanca lateral zona
emmagatzematge

1,000 13,150 0,400 0,500 2,630 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,630

2 P3Z3-D527 m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó amb granulats reciclats HL-150/B/20 de
consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, amb una substitució del 50% del granulat gruixut per
granulat reciclat mixt amb marcat CE, procedent de plantes de reciclat de residus de la construcció o demolició
autoritzades, abocat des de camió Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de
la DT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 mur tanca lateral zona
emmagatzematge

1,000 13,150 0,400 5,260 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,260

3 P352-4SM1 m3 Fonament de formigó armat HA-25/B/20/IIa abocat amb bomba, armat quantia segons projecte d'armadura
AP500 S d'acer en barres corrugades Criteri d'amidament: m3 de volum de fonament o mur de contenció
executat, mesurat d'acord amb les especificacions de la DT. No inclou cap operació de moviment de terres.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 mur tanca lateral zona
emmagatzematge

1,000 13,150 0,400 0,400 2,104 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,104

4 P354-4SM1 m3 Mur de contenció de formigó armat de 3 m d'alçària com a màxim i fins a 30 cm de gruix, de formigó
HA-25/B/20/IIa, abocat amb bomba, armadura AP500 S d'acer en barres corrugades amb una quantia segons
projecte i encofrat industrialitzat per a murs, vist Criteri d'amidament: m3 de volum de fonament o mur de
contenció executat, mesurat d'acord amb les especificacions de la DT. No inclou cap operació de moviment de
terres.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 mur tanca lateral zona
emmagatzematge

1,000 5,800 0,250 1,070 1,552 C#*D#*E#*F#

2 1,000 5,800 0,250 1,210 1,755 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,307

5 TANCAMALLA m Clos de parcel.la format per panells de malla electrosoldada amb plecs de reforç, de 200x50 mm de pas de
malla, de 2,50x1,50 m, acabat galvanitzat i pals de perfil buit de secció rectangular, de 60x40x2 mm, fixats amb
cargols sobre murs de formigó. Inclús bases per al cargolat directe de pals i accessoris per a la fixació dels
panells de malla electrosoldada modular als pilars metàl.lics. El preu no inclou el mur.

EUR



Projecte d´Equipaments per bar-restaurant, cuina i magatzem
Vilagrassa

AMIDAMENTS Data: 25/11/21 Pàg.: 2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 tanca lateral zona emmagatzematge 1,000 11,650 11,650 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 11,650

6 PORTMET u Porta reixat metàl.lica de fusteria metàl.lica, d'una fulla batent, dimensions 1,5x200 cm, obertura manual.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 porta en tanca perimetral 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 369 TERRASSA BAR
Capítol 02  PORTA ZONA MAGATZEM

1 PORTABATE u Porta metàl.lica batent formada per reixa metàl.lica d'una fulla batent de 4,7 x 2m, amb roda inferior per a
obertura.
Inclou elements de fixació i ancoratge laterals i elements de fixació al paviment.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 porta accés rampa lateral 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 369 TERRASSA BAR
Capítol 03  CASETA EMMAGATZEMATGE

1 CASETA pa caseta formada per 2 mòduls units de 2,35 x 6 m acoblats pel costat llarg. Inclou transport i montatge.
Inclou instal.lació elèctrica interior per a endolls i il.luminació interior de les casetes i treballs de connexió amb
xarxa elèctrica exitent i piqueta de connexió a terra.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 P221B-EL71 m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb
retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió Criteri d'amidament: m3 de volum excavat segons les
especificacions de la DT, amidat com a diferència entre els perfils transversals del terreny aixecats abans de
començar les obres i els perfils teòrics assenyalats als plànols, amb les modificacions aprovades per la DF. No
s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni la càrrega i el transport del
material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo. Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per
pluja o inundació i quantes operacions faci falta per a una correcta execució de les obres. També estan inclosos
en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt i les zones on han d'anar les terres, la
seva creació, i la seva eliminació, si s'escau. Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre
que s'hagin observat totes les prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 daus suport casetes 6,000 1,000 1,000 0,700 4,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,200

3 P3Z3-D527 m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó amb granulats reciclats HL-150/B/20 de
consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, amb una substitució del 50% del granulat gruixut per
granulat reciclat mixt amb marcat CE, procedent de plantes de reciclat de residus de la construcció o demolició
autoritzades, abocat des de camió Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de
la DT.

EUR



Projecte d´Equipaments per bar-restaurant, cuina i magatzem
Vilagrassa

AMIDAMENTS Data: 25/11/21 Pàg.: 3

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 daus suport casetes 6,000 1,000 1,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

4 P352-4SM1 m3 Fonament de formigó armat HA-25/B/20/IIa abocat amb bomba, armat quantia segons projecte d'armadura
AP500 S d'acer en barres corrugades Criteri d'amidament: m3 de volum de fonament o mur de contenció
executat, mesurat d'acord amb les especificacions de la DT. No inclou cap operació de moviment de terres.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 daus suport casetes 6,000 1,000 1,000 0,600 3,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,600

Obra 01 PRESSUPOST 369 TERRASSA BAR
Capítol 04  RAMPA I PAVIMENT DE FORMIGÓ

1 P2A0-4ILS m3 Subministrament de terra adequada d'aportació Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les
especificacions de la DT. Es considera un increment per esponjament, respecte al volum teòric excavat, amb
els criteris següents: Excavacions en terreny fluix: 15% Excavacions en terreny compacte: 20% Excavacions en
terreny de trànsit: 25% Excavacions en roca: 25%

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 x formació de rampa 1,000 1,200 1,500 1,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,800

2 P2259-548K m2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb una compactació del 95% del PM Criteri d'amidament: m2 de
superfície amidada segons les especificacions de la DT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 x formació de rampa 1,000 8,350 1,500 12,525 C#*D#*E#*F#
2 troç de paviment 1,000 0,410 0,650 0,267 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,792

3 P93M-3G0F m2 Solera de formigó HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, de gruix 15 cm,
abocat amb bomba, inclosa la formació de pendents i els junts de treball i juntes de retracció del formigó que
siguin necessaris.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT, amb deducció de la
superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 x formació de rampa 1,000 8,350 1,500 12,525 C#*D#*E#*F#
2 troç de paviment 1,000 0,410 0,650 0,267 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,792

4 P9Z3-DP6L m2 Armadura per lloses de formigó AP500 SD amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm
D:6-6 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080 Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les
especificacions de la DT. Aquest criteri inclou les pèrdues i increments de material corresponents a retalls i
empalmaments.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 x formació de rampa 1,000 8,350 1,500 12,525 C#*D#*E#*F#

EUR



Projecte d´Equipaments per bar-restaurant, cuina i magatzem
Vilagrassa

AMIDAMENTS Data: 25/11/21 Pàg.: 4

2 troç de paviment 1,000 0,410 0,650 0,267 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,792

Obra 01 PRESSUPOST 369 TERRASSA BAR
Capítol 05  PÈRGOLA

1 P2146-DJ4L m2 Demolició de paviment de formigó, de fins a 15 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària, amb compressor i càrrega
sobre camió Criteri d'amidament: m2 de paviment realment enderrocat, segons les especificacions de la DT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 fonamentació pèrgola 3,000 1,000 1,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

2 P221B-EL70 m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny fluix (SPT <20), realitzada amb retroexcavadora i
càrrega mecànica sobre camió Criteri d'amidament: m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT,
amidat com a diferència entre els perfils transversals del terreny aixecats abans de començar les obres i els
perfils teòrics assenyalats als plànols, amb les modificacions aprovades per la DF. No s'ha d'abonar l'excés
d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni la càrrega i el transport del material ni els treballs
que calguin per a reomplir-lo. Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i
quantes operacions faci falta per a una correcta execució de les obres. També estan inclosos en el preu el
manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt i les zones on han d'anar les terres, la seva creació,
i la seva eliminació, si s'escau. Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin
observat totes les prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 fonamentació pèrgola 3,000 1,000 1,000 0,900 2,700 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,700

3 P3Z3-D527 m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó amb granulats reciclats HL-150/B/20 de
consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, amb una substitució del 50% del granulat gruixut per
granulat reciclat mixt amb marcat CE, procedent de plantes de reciclat de residus de la construcció o demolició
autoritzades, abocat des de camió Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de
la DT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 fonamentació pèrgola 3,000 1,000 1,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

4 P352-4SM1 m3 Fonament de formigó armat HA-25/B/20/IIa abocat amb bomba, armat quantia segons projecte d'armadura
AP500 S d'acer en barres corrugades Criteri d'amidament: m3 de volum de fonament o mur de contenció
executat, mesurat d'acord amb les especificacions de la DT. No inclou cap operació de moviment de terres.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 fonamentació pèrgola 3,000 1,000 1,000 0,900 2,700 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,700

5 K44151M1 kg Acer S275JR p/plaques base, segons UNE-EN 10025-2, de 300x300x15 mm, amb una capa d'imprimació
antioxidant, Inclou 4 perns/placa de 12mm B 400 S
Criteri d'amidament: kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents:
El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric
Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls.

EUR



Projecte d´Equipaments per bar-restaurant, cuina i magatzem
Vilagrassa

AMIDAMENTS Data: 25/11/21 Pàg.: 5

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T unitat kg/placa
2 Plaques pilar 3,000 11,120 33,360 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 33,360

6 PERGOLA pa Subministre i instal.lació de pèrgola fixa, de 3, 5 m d'alçada formada per vela de color
blanc fabricada amb teixit de polièster amb recobriment de clorur de polivinil a dues cares (PVC), fabricat
mitjançant el sistema anti trencament i esquinçament, amb protecció antihumitat i repel.lent a l'aigua i estructura
de pals verticals i cables en acer galvanitzat fabricats segons normes DIN 3055 i DIN 3060 o els seus
equivalents en ISO 2408 i ISO 2020. Tensors amb sistema de roscament fabricats en acer galvanitzat o
inoxidable. Inclou carraques per tensar la tela, cablejat metàl.lic, tensors i petits materials.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

Obra 01 PRESSUPOST 369 TERRASSA BAR
Capítol 06  PORTA ACCÉS RECINTE

1 PORTABALLES u Subministre i col.locació de porta de ballesta de dos fulles, amb rodament superior, de 4600 mm d'amplada i
2580 mm d'alçada, en color blanc. Inclou col.locació a obra.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 porta en zona d'accés 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 369 TERRASSA BAR
Capítol 07  INTERVENCIÓ EN BAR

1 P2140-4RRN u Arrencada de full i bastiment de porta interior amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor
Criteri d'amidament: Unitat d'element realment arrencat o desmuntat segons les especificacions de la DT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 porta cuina 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 ADEQCUINA pa Partida alçada que inclou totes aquelles intervencions per tal d'adequar els elements de la cuina a les
instal.lacions existents

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 P6125-7BM1 m2 Paret de tancament recolzada de gruix 14 cm, de maó calat, LD, R-10, de 290x140x100 mm, per a deixar vist,
categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter per a ram de paleta industrialitzat M 7.5 (7,5
N/mm2 ) de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2 Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada
segons les especificacions de la DT. Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els
criteris següents: Obertures <= 2 m2: No es dedueixen Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50%
Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100% Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment,
l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com brancals. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar
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també aquests paraments. Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren l'obertura, com
és ara bastiments, excepte en el cas de forats de més de 4,00 m2 en què aquesta col·locació es compta a part.
Inclouen l'execució de tots els treballs necessaris per a resoldre l'obertura, pel què fa a brancals i ampit, i
s'utilitzaran, si cal, materials diferents dels que normalment conformen la unitat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 paret sota barra bar 1,000 3,750 1,100 4,125 C#*D#*E#*F#
2 costelles arriostrament 4,000 0,300 1,100 1,320 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,445

4 P446-DMAC kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a elements d'ancoratge formats per peça composta, en perfils
laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa
d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb cargols Criteri d'amidament: kg de pes calculat segons les
especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents: El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric
Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF. Aquest criteri inclou les
pèrdues de material corresponents a retalls.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 perfils en L per barra 6,000 0,600 1,000 3,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,600

5 PQ55-HCM1 m Taulell de resines sintètiques termoenduribles reforçada amb fibres de fusta HPL, de 16 mm de gruix i 60 cm
d'amplada, amb cantells bisellats, fixat a estructura de base o moble amb cargols Criteri d'amidament: m de
llargària amidada segons les especificacions de la DT.  Inclou frontisses i mecanismes per a part batent.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 formació barra 1,000 3,750 3,750 C#*D#*E#*F#
2 lateral batent 1,000 0,950 0,950 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,700

Obra 01 PRESSUPOST 369 TERRASSA BAR
Capítol 08  EQUIPAMENT BAR

1 EQUIPBAR pa Partida alçada formada pels equips, mobiliari i electrodomèstics necessaris per al correcte funcionament del bar
restaurant i la cuina de les piscines i el recinte esportiu municipal de Vilagrassa. Es detalla en l'ANNEX 1 el
llistat d'elements inclosos en aquesta partida

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

EUR
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OBRA PRESSUPOST  369 TERRASSA BAR01
CAPÍTOL MUR I TANCA01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 P221B-EL71 m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny
compacte (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora i càrrega
mecànica sobre camió
Criteri d'amidament: m3 de volum excavat segons les
especificacions de la DT, amidat com a diferència entre els perfils
transversals del terreny aixecats abans de començar les obres i
els perfils teòrics assenyalats als plànols, amb les modificacions
aprovades per la DF.
No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense
l'autorització de la DF, ni la càrrega i el transport del material ni
els treballs que calguin per a reomplir-lo.
Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o
inundació i quantes operacions faci falta per a una correcta
execució de les obres.
També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de
comunicació entre el desmunt i les zones on han d'anar les terres,
la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau.
Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats,
sempre que s'hagin observat totes les prescripcions relatives a
excavacions, entibacions i voladures.
 (P - 8)

2,6307,31 19,23

2 P3Z3-D527 m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó amb
granulats reciclats HL-150/B/20 de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, amb una substitució del 50% del
granulat gruixut per granulat reciclat mixt amb marcat CE,
procedent de plantes de reciclat de residus de la construcció o
demolició autoritzades, abocat des de camió
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les
especificacions de la DT.
 (P - 13)

5,26010,99 57,81

3 P352-4SM1 m3 Fonament de formigó armat HA-25/B/20/IIa abocat amb bomba,
armat quantia segons projecte d'armadura AP500 S d'acer en
barres corrugades
Criteri d'amidament: m3 de volum de fonament o mur de
contenció executat, mesurat d'acord amb les especificacions de la
DT.
No inclou cap operació de moviment de terres.
 (P - 11)

2,104147,36 310,05

4 P354-4SM1 m3 Mur de contenció de formigó armat de 3 m d'alçària com a màxim
i fins a 30 cm de gruix, de formigó HA-25/B/20/IIa, abocat amb
bomba, armadura AP500 S d'acer en barres corrugades amb una
quantia segons projecte i encofrat industrialitzat per a murs, vist
Criteri d'amidament: m3 de volum de fonament o mur de
contenció executat, mesurat d'acord amb les especificacions de la
DT.
No inclou cap operació de moviment de terres.
 (P - 12)

3,307359,55 1.189,03

5 TANCAMALLA m Clos de parcel.la format per panells de malla electrosoldada amb
plecs de reforç, de 200x50 mm de pas de malla, de 2,50x1,50 m,
acabat galvanitzat i pals de perfil buit de secció rectangular, de
60x40x2 mm, fixats amb cargols sobre murs de formigó. Inclús
bases per al cargolat directe de pals i accessoris per a la fixació
dels panells de malla electrosoldada modular als pilars metàl.lics.
El preu no inclou el mur. (P - 23)

11,650147,11 1.713,83

6 PORTMET u Porta reixat metàl.lica de fusteria metàl.lica, d'una fulla batent,
dimensions 1,5x200 cm, obertura manual. (P - 19)

1,000875,90 875,90

CAPÍTOLTOTAL 01.01 4.165,85
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OBRA PRESSUPOST  369 TERRASSA BAR01
CAPÍTOL PORTA ZONA MAGATZEM02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 PORTABATE u Porta metàl.lica batent formada per reixa metàl.lica d'una fulla
batent de 4,7 x 2m, amb roda inferior per a obertura.
Inclou elements de fixació i ancoratge laterals i elements de
fixació al paviment. (P - 20)

1,0002.329,40 2.329,40

CAPÍTOLTOTAL 01.02 2.329,40

OBRA PRESSUPOST  369 TERRASSA BAR01
CAPÍTOL CASETA EMMAGATZEMATGE03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 CASETA pa caseta formada per 2 mòduls units de 2,35 x 6 m acoblats pel
costat llarg. Inclou transport i montatge.
Inclou instal.lació elèctrica interior per a endolls i il.luminació
interior de les casetes i treballs de connexió amb xarxa elèctrica
exitent i piqueta de connexió a terra. (P - 2)

1,00010.500,00 10.500,00

2 P221B-EL71 m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny
compacte (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora i càrrega
mecànica sobre camió
Criteri d'amidament: m3 de volum excavat segons les
especificacions de la DT, amidat com a diferència entre els perfils
transversals del terreny aixecats abans de començar les obres i
els perfils teòrics assenyalats als plànols, amb les modificacions
aprovades per la DF.
No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense
l'autorització de la DF, ni la càrrega i el transport del material ni
els treballs que calguin per a reomplir-lo.
Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o
inundació i quantes operacions faci falta per a una correcta
execució de les obres.
També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de
comunicació entre el desmunt i les zones on han d'anar les terres,
la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau.
Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats,
sempre que s'hagin observat totes les prescripcions relatives a
excavacions, entibacions i voladures.
 (P - 8)

4,2007,31 30,70

3 P3Z3-D527 m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó amb
granulats reciclats HL-150/B/20 de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, amb una substitució del 50% del
granulat gruixut per granulat reciclat mixt amb marcat CE,
procedent de plantes de reciclat de residus de la construcció o
demolició autoritzades, abocat des de camió
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les
especificacions de la DT.
 (P - 13)

6,00010,99 65,94

4 P352-4SM1 m3 Fonament de formigó armat HA-25/B/20/IIa abocat amb bomba,
armat quantia segons projecte d'armadura AP500 S d'acer en
barres corrugades
Criteri d'amidament: m3 de volum de fonament o mur de
contenció executat, mesurat d'acord amb les especificacions de la
DT.
No inclou cap operació de moviment de terres.
 (P - 11)

3,600147,36 530,50

CAPÍTOLTOTAL 01.03 11.127,14
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OBRA PRESSUPOST  369 TERRASSA BAR01
CAPÍTOL RAMPA I PAVIMENT DE FORMIGÓ04

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 P2A0-4ILS m3 Subministrament de terra adequada d'aportació
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les
especificacions de la DT.
Es considera un increment per esponjament, respecte al volum
teòric excavat, amb els criteris següents:
Excavacions en terreny fluix: 15%
Excavacions en terreny compacte: 20%
Excavacions en terreny de trànsit: 25%
Excavacions en roca: 25%
 (P - 10)

1,8005,63 10,13

2 P2259-548K m2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb una compactació
del 95% del PM
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les
especificacions de la DT.
 (P - 9)

12,7921,46 18,68

3 P93M-3G0F m2 Solera de formigó HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, de gruix 15 cm, abocat amb bomba,
inclosa la formació de pendents i els junts de treball i juntes de
retracció del formigó que siguin necessaris.

Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les
especificacions de la DT, amb deducció de la superfície
corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:
Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen
Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%
 (P - 16)

12,79228,46 364,06

4 P9Z3-DP6L m2 Armadura per lloses de formigó AP500 SD amb malla
electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:6-6
mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les
especificacions de la DT.
Aquest criteri inclou les pèrdues i increments de material
corresponents a retalls i empalmaments.
 (P - 17)

12,7923,52 45,03

CAPÍTOLTOTAL 01.04 437,90

OBRA PRESSUPOST  369 TERRASSA BAR01
CAPÍTOL PÈRGOLA05

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 P2146-DJ4L m2 Demolició de paviment de formigó, de fins a 15 cm de gruix i fins
a 2 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió
Criteri d'amidament: m2 de paviment realment enderrocat, segons
les especificacions de la DT.
 (P - 6)

3,0008,37 25,11

2 P221B-EL70 m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny fluix
(SPT <20), realitzada amb retroexcavadora i càrrega mecànica
sobre camió
Criteri d'amidament: m3 de volum excavat segons les
especificacions de la DT, amidat com a diferència entre els perfils
transversals del terreny aixecats abans de començar les obres i
els perfils teòrics assenyalats als plànols, amb les modificacions
aprovades per la DF.
No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense
l'autorització de la DF, ni la càrrega i el transport del material ni
els treballs que calguin per a reomplir-lo.
Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o

2,7006,29 16,98
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inundació i quantes operacions faci falta per a una correcta
execució de les obres.
També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de
comunicació entre el desmunt i les zones on han d'anar les terres,
la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau.
Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats,
sempre que s'hagin observat totes les prescripcions relatives a
excavacions, entibacions i voladures.
 (P - 7)

3 P3Z3-D527 m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó amb
granulats reciclats HL-150/B/20 de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, amb una substitució del 50% del
granulat gruixut per granulat reciclat mixt amb marcat CE,
procedent de plantes de reciclat de residus de la construcció o
demolició autoritzades, abocat des de camió
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les
especificacions de la DT.
 (P - 13)

3,00010,99 32,97

4 P352-4SM1 m3 Fonament de formigó armat HA-25/B/20/IIa abocat amb bomba,
armat quantia segons projecte d'armadura AP500 S d'acer en
barres corrugades
Criteri d'amidament: m3 de volum de fonament o mur de
contenció executat, mesurat d'acord amb les especificacions de la
DT.
No inclou cap operació de moviment de terres.
 (P - 11)

2,700147,36 397,87

5 K44151M1 kg Acer S275JR p/plaques base, segons UNE-EN 10025-2, de
300x300x15 mm, amb una capa d'imprimació antioxidant, Inclou 4
perns/placa de 12mm B 400 S
Criteri d'amidament: kg de pes calculat segons les especificacions
de la DT, d'acord amb els criteris següents:
El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric
Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal
l'acceptació expressa de la DF.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a
retalls. (P - 4)

33,3601,73 57,71

6 PERGOLA pa Subministre i instal.lació de pèrgola fixa, de
3, 5 m d'alçada formada per vela de color blanc fabricada amb
teixit de polièster amb recobriment de clorur de polivinil a dues
cares (PVC), fabricat mitjançant el sistema anti trencament i
esquinçament, amb protecció antihumitat i repel.lent a l'aigua i
estructura de pals verticals i cables en acer galvanitzat fabricats
segons normes DIN 3055 i DIN 3060 o els seus equivalents en
ISO 2408 i ISO 2020. Tensors amb sistema de roscament
fabricats en acer galvanitzat o inoxidable. Inclou carraques per
tensar la tela, cablejat metàl.lic, tensors i petits materials.  (P - 18)

2,0003.619,05 7.238,10

CAPÍTOLTOTAL 01.05 7.768,74

OBRA PRESSUPOST  369 TERRASSA BAR01
CAPÍTOL PORTA ACCÉS RECINTE06

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 PORTABALLEST u Subministre i col.locació de porta de ballesta de dos fulles, amb
rodament superior, de 4600 mm d'amplada i 2580 mm d'alçada,
en color blanc. Inclou col.locació a obra. (P - 21)

1,0002.308,17 2.308,17

CAPÍTOLTOTAL 01.06 2.308,17

OBRA PRESSUPOST  369 TERRASSA BAR01

EUR
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CAPÍTOL INTERVENCIÓ EN BAR07

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 P2140-4RRN u Arrencada de full i bastiment de porta interior amb mitjans
manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor
Criteri d'amidament: Unitat d'element realment arrencat o
desmuntat segons les especificacions de la DT.
 (P - 5)

1,00010,66 10,66

2 ADEQCUINA pa Partida alçada que inclou totes aquelles intervencions per tal
d'adequar els elements de la cuina a les instal.lacions existents (P
- 1)

1,000500,00 500,00

3 P6125-7BM1 m2 Paret de tancament recolzada de gruix 14 cm, de maó calat, LD,
R-10, de 290x140x100 mm, per a deixar vist, categoria I, segons
la norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter per a ram de
paleta industrialitzat M 7.5 (7,5 N/mm2 ) de designació (G)
segons norma UNE-EN 998-2
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les
especificacions de la DT.
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord
amb els criteris següents:
Obertures <= 2 m2: No es dedueixen
Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50%
Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100%
Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment,
l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com brancals. En
cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests
paraments.
Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que
configuren l'obertura, com és ara bastiments, excepte en el cas
de forats de més de 4,00 m2 en què aquesta col·locació es
compta a part.
Inclouen l'execució de tots els treballs necessaris per a resoldre
l'obertura, pel què fa a brancals i ampit, i s'utilitzaran, si cal,
materials diferents dels que normalment conformen la unitat.
 (P - 15)

5,44532,60 177,51

4 P446-DMAC kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a elements
d'ancoratge formats per peça composta, en perfils laminats en
calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat
a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra
amb cargols
Criteri d'amidament: kg de pes calculat segons les especificacions
de la DT, d'acord amb els criteris següents:
El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric
Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal
l'acceptació expressa de la DF.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a
retalls.
 (P - 14)

3,6001,68 6,05

5 PQ55-HCM1 m Taulell de resines sintètiques termoenduribles reforçada amb
fibres de fusta HPL, de 16 mm de gruix i 60 cm d'amplada, amb
cantells bisellats, fixat a estructura de base o moble amb cargols
Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les
especificacions de la DT.
 Inclou frontisses i mecanismes per a part batent. (P - 22)

4,700101,05 474,94

CAPÍTOLTOTAL 01.07 1.169,16

OBRA PRESSUPOST  369 TERRASSA BAR01
CAPÍTOL EQUIPAMENT BAR08

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 EQUIPBAR pa Partida alçada formada pels equips, mobiliari i electrodomèstics 1,00028.884,85 28.884,85

EUR
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necessaris per al correcte funcionament del bar restaurant i la
cuina de les piscines i el recinte esportiu municipal de Vilagrassa.
Es detalla en l'ANNEX 1 el llistat d'elements inclosos en aquesta
partida (P - 3)

CAPÍTOLTOTAL 01.08 28.884,85

EUR
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Data: 25/11/21 Pàg.: 1

P-1 ADEQCUINA pa Partida alçada que inclou totes aquelles intervencions per tal d'adequar els elements de la
cuina a les instal.lacions existents

500,00 €

(CINC-CENTS EUROS)

P-2 CASETA pa caseta formada per 2 mòduls units de 2,35 x 6 m acoblats pel costat llarg. Inclou transport i
montatge.
Inclou instal.lació elèctrica interior per a endolls i il.luminació interior de les casetes i treballs
de connexió amb xarxa elèctrica exitent i piqueta de connexió a terra.

10.500,00 €

(DEU MIL CINC-CENTS EUROS)

P-3 EQUIPBAR pa Partida alçada formada pels equips, mobiliari i electrodomèstics necessaris per al correcte
funcionament del bar restaurant i la cuina de les piscines i el recinte esportiu municipal de
Vilagrassa. Es detalla en l'ANNEX 1 el llistat d'elements inclosos en aquesta partida

28.884,85 €

(VINT-I-VUIT MIL VUIT-CENTS VUITANTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-CINC
CÈNTIMS)

P-4 K44151M1 kg Acer S275JR p/plaques base, segons UNE-EN 10025-2, de 300x300x15 mm, amb una capa
d'imprimació antioxidant, Inclou 4 perns/placa de 12mm B 400 S
Criteri d'amidament: kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els
criteris següents:
El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric
Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls.

1,73 €

(UN EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)

P-5 P2140-4RRN u Arrencada de full i bastiment de porta interior amb mitjans manuals i càrrega manual sobre
camió o contenidor Criteri d'amidament: Unitat d'element realment arrencat o desmuntat
segons les especificacions de la DT.

10,66 €

(DEU EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)

P-6 P2146-DJ4L m2 Demolició de paviment de formigó, de fins a 15 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària, amb
compressor i càrrega sobre camió Criteri d'amidament: m2 de paviment realment enderrocat,
segons les especificacions de la DT.

8,37 €

(VUIT EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)

P-7 P221B-EL70 m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny fluix (SPT <20), realitzada amb
retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió Criteri d'amidament: m3 de volum excavat
segons les especificacions de la DT, amidat com a diferència entre els perfils transversals del
terreny aixecats abans de començar les obres i els perfils teòrics assenyalats als plànols,
amb les modificacions aprovades per la DF. No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi
produït sense l'autorització de la DF, ni la càrrega i el transport del material ni els treballs que
calguin per a reomplir-lo. Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o
inundació i quantes operacions faci falta per a una correcta execució de les obres. També
estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt i les
zones on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau. Tan sols
s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes les
prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures.

6,29 €

(SIS EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)

P-8 P221B-EL71 m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50),
realitzada amb retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió Criteri d'amidament: m3 de
volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferència entre els perfils
transversals del terreny aixecats abans de començar les obres i els perfils teòrics
assenyalats als plànols, amb les modificacions aprovades per la DF. No s'ha d'abonar l'excés
d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni la càrrega i el transport del
material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo. Inclou la càrrega, allisada de talussos,
esgotaments per pluja o inundació i quantes operacions faci falta per a una correcta execució
de les obres. També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació
entre el desmunt i les zones on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si
s'escau. Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin
observat totes les prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures.

7,31 €

(SET EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)
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P-9 P2259-548K m2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb una compactació del 95% del PM Criteri
d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.

1,46 €

(UN EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)

P-10 P2A0-4ILS m3 Subministrament de terra adequada d'aportació Criteri d'amidament: m3 de volum amidat
segons les especificacions de la DT. Es considera un increment per esponjament, respecte al
volum teòric excavat, amb els criteris següents: Excavacions en terreny fluix: 15%
Excavacions en terreny compacte: 20% Excavacions en terreny de trànsit: 25% Excavacions
en roca: 25%

5,63 €

(CINC EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)

P-11 P352-4SM1 m3 Fonament de formigó armat HA-25/B/20/IIa abocat amb bomba, armat quantia segons
projecte d'armadura AP500 S d'acer en barres corrugades Criteri d'amidament: m3 de volum
de fonament o mur de contenció executat, mesurat d'acord amb les especificacions de la DT.
No inclou cap operació de moviment de terres.

147,36 €

(CENT QUARANTA-SET EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)

P-12 P354-4SM1 m3 Mur de contenció de formigó armat de 3 m d'alçària com a màxim i fins a 30 cm de gruix, de
formigó HA-25/B/20/IIa, abocat amb bomba, armadura AP500 S d'acer en barres corrugades
amb una quantia segons projecte i encofrat industrialitzat per a murs, vist Criteri
d'amidament: m3 de volum de fonament o mur de contenció executat, mesurat d'acord amb
les especificacions de la DT. No inclou cap operació de moviment de terres.

359,55 €

(TRES-CENTS CINQUANTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)

P-13 P3Z3-D527 m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó amb granulats reciclats
HL-150/B/20 de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, amb una
substitució del 50% del granulat gruixut per granulat reciclat mixt amb marcat CE, procedent
de plantes de reciclat de residus de la construcció o demolició autoritzades, abocat des de
camió Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.

10,99 €

(DEU EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)

P-14 P446-DMAC kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a elements d'ancoratge formats per peça
composta, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa,
treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb cargols Criteri
d'amidament: kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris
següents: El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric Per a poder utilitzar un altre valor
diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF. Aquest criteri inclou les pèrdues de
material corresponents a retalls.

1,68 €

(UN EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-15 P6125-7BM1 m2 Paret de tancament recolzada de gruix 14 cm, de maó calat, LD, R-10, de 290x140x100 mm,
per a deixar vist, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter per a ram
de paleta industrialitzat M 7.5 (7,5 N/mm2 ) de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. Amb
deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:
Obertures <= 2 m2: No es dedueixen Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50%
Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100% Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin
parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com brancals. En cas de deduir-se
el 100% del forat cal amidar també aquests paraments. Aquests criteris inclouen la
col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments, excepte en el cas
de forats de més de 4,00 m2 en què aquesta col·locació es compta a part. Inclouen
l'execució de tots els treballs necessaris per a resoldre l'obertura, pel què fa a brancals i
ampit, i s'utilitzaran, si cal, materials diferents dels que normalment conformen la unitat.

32,60 €

(TRENTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)

P-16 P93M-3G0F m2 Solera de formigó HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20
mm, de gruix 15 cm, abocat amb bomba, inclosa la formació de pendents i els junts de treball
i juntes de retracció del formigó que siguin necessaris.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT, amb
deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:
Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%

28,46 €

(VINT-I-VUIT EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)
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P-17 P9Z3-DP6L m2 Armadura per lloses de formigó AP500 SD amb malla electrosoldada de barres corrugades
d'acer ME 15x15 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080 Criteri d'amidament: m2 de
superfície amidada segons les especificacions de la DT. Aquest criteri inclou les pèrdues i
increments de material corresponents a retalls i empalmaments.

3,52 €

(TRES EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)

P-18 PERGOLA pa Subministre i instal.lació de pèrgola fixa, de 3, 5 m d'alçada formada
per vela de color blanc fabricada amb teixit de polièster amb recobriment de clorur de polivinil
a dues cares (PVC), fabricat mitjançant el sistema anti trencament i esquinçament, amb
protecció antihumitat i repel.lent a l'aigua i estructura de pals verticals i cables en acer
galvanitzat fabricats segons normes DIN 3055 i DIN 3060 o els seus equivalents en ISO 2408
i ISO 2020. Tensors amb sistema de roscament fabricats en acer galvanitzat o inoxidable.
Inclou carraques per tensar la tela, cablejat metàl.lic, tensors i petits materials.

3.619,05 €

(TRES MIL SIS-CENTS DINOU EUROS AMB CINC CÈNTIMS)

P-19 PORTMET u Porta reixat metàl.lica de fusteria metàl.lica, d'una fulla batent, dimensions 1,5x200 cm,
obertura manual.

875,90 €

(VUIT-CENTS SETANTA-CINC EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)

P-20 PORTABATE u Porta metàl.lica batent formada per reixa metàl.lica d'una fulla batent de 4,7 x 2m, amb roda
inferior per a obertura.
Inclou elements de fixació i ancoratge laterals i elements de fixació al paviment.

2.329,40 €

(DOS MIL TRES-CENTS VINT-I-NOU EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)

P-21 PORTABALLEST u Subministre i col.locació de porta de ballesta de dos fulles, amb rodament superior, de 4600
mm d'amplada i 2580 mm d'alçada, en color blanc. Inclou col.locació a obra.

2.308,17 €

(DOS MIL TRES-CENTS VUIT EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)

P-22 PQ55-HCM1 m Taulell de resines sintètiques termoenduribles reforçada amb fibres de fusta HPL, de 16 mm
de gruix i 60 cm d'amplada, amb cantells bisellats, fixat a estructura de base o moble amb
cargols Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.
Inclou frontisses i mecanismes per a part batent.

101,05 €

(CENT UN EUROS AMB CINC CÈNTIMS)

P-23 TANCAMALLA m Clos de parcel.la format per panells de malla electrosoldada amb plecs de reforç, de 200x50
mm de pas de malla, de 2,50x1,50 m, acabat galvanitzat i pals de perfil buit de secció
rectangular, de 60x40x2 mm, fixats amb cargols sobre murs de formigó. Inclús bases per al
cargolat directe de pals i accessoris per a la fixació dels panells de malla electrosoldada
modular als pilars metàl.lics. El preu no inclou el mur.

147,11 €

(CENT QUARANTA-SET EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)
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P-1 ADEQCUIN pa Partida alçada que inclou totes aquelles intervencions per tal d'adequar els elements de la
cuina a les instal.lacions existents

500,00 €

Sense descomposició 500,00000 €

P-2 CASETA pa caseta formada per 2 mòduls units de 2,35 x 6 m acoblats pel costat llarg. Inclou transport i
montatge.
Inclou instal.lació elèctrica interior per a endolls i il.luminació interior de les casetes i treballs
de connexió amb xarxa elèctrica exitent i piqueta de connexió a terra.

10.500,00 €

Sense descomposició 10.500,00000 €

P-3 EQUIPBAR pa Partida alçada formada pels equips, mobiliari i electrodomèstics necessaris per al correcte
funcionament del bar restaurant i la cuina de les piscines i el recinte esportiu municipal de
Vilagrassa. Es detalla en l'ANNEX 1 el llistat d'elements inclosos en aquesta partida

28.884,85 €

Sense descomposició 28.884,85000 €

P-4 K44151M1 kg Acer S275JR p/plaques base, segons UNE-EN 10025-2, de 300x300x15 mm, amb una capa
d'imprimació antioxidant, Inclou 4 perns/placa de 12mm B 400 S
Criteri d'amidament: kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els
criteris següents:
El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric
Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls.

1,73 €

B44Z501A kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent
sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat al taller per a col.locar amb soldadura i amb
una capa d'imprimació antioxidant

0,90000 €

Altres conceptes 0,83000 €

P-5 P2140-4RR u Arrencada de full i bastiment de porta interior amb mitjans manuals i càrrega manual sobre
camió o contenidor Criteri d'amidament: Unitat d'element realment arrencat o desmuntat
segons les especificacions de la DT.

10,66 €

Altres conceptes 10,66000 €

P-6 P2146-DJ4L m2 Demolició de paviment de formigó, de fins a 15 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària, amb
compressor i càrrega sobre camió Criteri d'amidament: m2 de paviment realment enderrocat,
segons les especificacions de la DT.

8,37 €

Altres conceptes 8,37000 €

P-7 P221B-EL70 m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny fluix (SPT <20), realitzada amb
retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió Criteri d'amidament: m3 de volum excavat
segons les especificacions de la DT, amidat com a diferència entre els perfils transversals del
terreny aixecats abans de començar les obres i els perfils teòrics assenyalats als plànols,
amb les modificacions aprovades per la DF. No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi
produït sense l'autorització de la DF, ni la càrrega i el transport del material ni els treballs que
calguin per a reomplir-lo. Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o
inundació i quantes operacions faci falta per a una correcta execució de les obres. També
estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt i les
zones on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau. Tan sols
s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes les
prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures.

6,29 €

Altres conceptes 6,29000 €

P-8 P221B-EL71 m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50),
realitzada amb retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió Criteri d'amidament: m3 de
volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferència entre els perfils
transversals del terreny aixecats abans de començar les obres i els perfils teòrics
assenyalats als plànols, amb les modificacions aprovades per la DF. No s'ha d'abonar l'excés
d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni la càrrega i el transport del
material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo. Inclou la càrrega, allisada de talussos,
esgotaments per pluja o inundació i quantes operacions faci falta per a una correcta execució
de les obres. També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació
entre el desmunt i les zones on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si
s'escau. Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin
observat totes les prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures.

7,31 €
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Altres conceptes 7,31000 €

P-9 P2259-548K m2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb una compactació del 95% del PM Criteri
d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.

1,46 €

Altres conceptes 1,46000 €

P-10 P2A0-4ILS m3 Subministrament de terra adequada d'aportació Criteri d'amidament: m3 de volum amidat
segons les especificacions de la DT. Es considera un increment per esponjament, respecte al
volum teòric excavat, amb els criteris següents: Excavacions en terreny fluix: 15%
Excavacions en terreny compacte: 20% Excavacions en terreny de trànsit: 25% Excavacions
en roca: 25%

5,63 €

B03E-05OE m3 Terra adequadaCriteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de
l'elementCriteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

5,63000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-11 P352-4SM1 m3 Fonament de formigó armat HA-25/B/20/IIa abocat amb bomba, armat quantia segons
projecte d'armadura AP500 S d'acer en barres corrugades Criteri d'amidament: m3 de volum
de fonament o mur de contenció executat, mesurat d'acord amb les especificacions de la DT.
No inclou cap operació de moviment de terres.

147,36 €

Altres conceptes 147,36000 €

P-12 P354-4SM1 m3 Mur de contenció de formigó armat de 3 m d'alçària com a màxim i fins a 30 cm de gruix, de
formigó HA-25/B/20/IIa, abocat amb bomba, armadura AP500 S d'acer en barres corrugades
amb una quantia segons projecte i encofrat industrialitzat per a murs, vist Criteri
d'amidament: m3 de volum de fonament o mur de contenció executat, mesurat d'acord amb
les especificacions de la DT. No inclou cap operació de moviment de terres.

359,55 €

Altres conceptes 359,55000 €

P-13 P3Z3-D527 m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó amb granulats reciclats
HL-150/B/20 de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, amb una
substitució del 50% del granulat gruixut per granulat reciclat mixt amb marcat CE, procedent
de plantes de reciclat de residus de la construcció o demolició autoritzades, abocat des de
camió Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.

10,99 €

B068-2MHS m3 Formigó de neteja amb granulat reciclat, amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment,
consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, HL-150/B/ 20, amb una substitució
del 50% del granulat gruixut per granulat reciclat mixt amb marcat CE, procedent de plantes
de reciclat de residus de la construcció o demolició autoritzadesCriteri d'amidament: Unitat
d'amidament: la indicada a la descripció de l'elementCriteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

6,04380 €

Altres conceptes 4,94620 €

P-14 P446-DMAC kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a elements d'ancoratge formats per peça
composta, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa,
treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb cargols Criteri
d'amidament: kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris
següents: El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric Per a poder utilitzar un altre valor
diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF. Aquest criteri inclou les pèrdues de
material corresponents a retalls.

1,68 €

B44Z-0LW8 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça composta, en perfils laminats en
calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a col·locar amb
cargols i amb una capa d'imprimació antioxidant

1,18000 €

Altres conceptes 0,50000 €

P-15 P6125-7BM1 m2 Paret de tancament recolzada de gruix 14 cm, de maó calat, LD, R-10, de 290x140x100 mm,
per a deixar vist, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter per a ram
de paleta industrialitzat M 7.5 (7,5 N/mm2 ) de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. Amb
deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:
Obertures <= 2 m2: No es dedueixen Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50%
Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100% Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin
parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com brancals. En cas de deduir-se
el 100% del forat cal amidar també aquests paraments. Aquests criteris inclouen la
col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments, excepte en el cas
de forats de més de 4,00 m2 en què aquesta col·locació es compta a part. Inclouen

32,60 €
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l'execució de tots els treballs necessaris per a resoldre l'obertura, pel què fa a brancals i
ampit, i s'utilitzaran, si cal, materials diferents dels que normalment conformen la unitat.

B0F1A-077V u Maó calat R-10, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, LD, segons la norma
UNE-EN 771-1

3,43200 €

B011-05ME m3 AiguaCriteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'elementCriteri
d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

0,02094 €

B07L-1PYC t Morter per a ram de paleta, classe M 7.5 (7,5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons
norma UNE-EN 998-2

1,84690 €

Altres conceptes 27,30016 €

P-16 P93M-3G0F m2 Solera de formigó HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20
mm, de gruix 15 cm, abocat amb bomba, inclosa la formació de pendents i els junts de treball
i juntes de retracció del formigó que siguin necessaris.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT, amb
deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:
Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%

28,46 €

B06E-11H5 m3 Formigó HA-25/B/20/IIa de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >=
275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIaCriteri d'amidament: Unitat
d'amidament: la indicada a la descripció de l'elementCriteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

10,74239 €

Altres conceptes 17,71761 €

P-17 P9Z3-DP6L m2 Armadura per lloses de formigó AP500 SD amb malla electrosoldada de barres corrugades
d'acer ME 15x15 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080 Criteri d'amidament: m2 de
superfície amidada segons les especificacions de la DT. Aquest criteri inclou les pèrdues i
increments de material corresponents a retalls i empalmaments.

3,52 €

B0B8-108D m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500SD
UNE-EN 10080Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de
l'elementCriteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

2,52000 €

B0AM-078F kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mmCriteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la
descripció de l'elementCriteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

0,02245 €

Altres conceptes 0,97755 €

P-18 PERGOLA pa Subministre i instal.lació de pèrgola fixa, de 3, 5 m d'alçada formada
per vela de color blanc fabricada amb teixit de polièster amb recobriment de clorur de polivinil
a dues cares (PVC), fabricat mitjançant el sistema anti trencament i esquinçament, amb
protecció antihumitat i repel.lent a l'aigua i estructura de pals verticals i cables en acer
galvanitzat fabricats segons normes DIN 3055 i DIN 3060 o els seus equivalents en ISO 2408
i ISO 2020. Tensors amb sistema de roscament fabricats en acer galvanitzat o inoxidable.
Inclou carraques per tensar la tela, cablejat metàl.lic, tensors i petits materials.

3.619,05 €

Sense descomposició 3.619,05000 €

P-19 PORTMET u Porta reixat metàl.lica de fusteria metàl.lica, d'una fulla batent, dimensions 1,5x200 cm,
obertura manual.

875,90 €

B07L-1PY6 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de
l'elementCriteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

3,86100 €

B06E-12D9 m3 Formigó HM-20/B/20/I de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >=
200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició ICriteri d'amidament: Unitat d'amidament:
la indicada a la descripció de l'elementCriteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

4,41280 €

B011-05ME m3 AiguaCriteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'elementCriteri
d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

0,03080 €

Altres conceptes 867,59540 €

P-20 PORTABAT u Porta metàl.lica batent formada per reixa metàl.lica d'una fulla batent de 4,7 x 2m, amb roda
inferior per a obertura.
Inclou elements de fixació i ancoratge laterals i elements de fixació al paviment.

2.329,40 €
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B07L-1PY6 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de
l'elementCriteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

3,86100 €

B06E-12D9 m3 Formigó HM-20/B/20/I de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >=
200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició ICriteri d'amidament: Unitat d'amidament:
la indicada a la descripció de l'elementCriteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

4,41280 €

B011-05ME m3 AiguaCriteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'elementCriteri
d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

0,03080 €

Altres conceptes 2.321,09540 €

P-21 PORTABAL u Subministre i col.locació de porta de ballesta de dos fulles, amb rodament superior, de 4600
mm d'amplada i 2580 mm d'alçada, en color blanc. Inclou col.locació a obra.

2.308,17 €

Sense descomposició 2.308,17000 €

P-22 PQ55-HCM1 m Taulell de resines sintètiques termoenduribles reforçada amb fibres de fusta HPL, de 16 mm
de gruix i 60 cm d'amplada, amb cantells bisellats, fixat a estructura de base o moble amb
cargols Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.
Inclou frontisses i mecanismes per a part batent.

101,05 €

BQ53-H6ZI m Taulell de resines sintètiques termoenduribles reforçada amb fibres de fusta HPL, de 16 mm
de gruix i 60 cm d'amplada, amb cantells bisellats

90,76980 €

Altres conceptes 10,28020 €

P-23 TANCAMAL m Clos de parcel.la format per panells de malla electrosoldada amb plecs de reforç, de 200x50
mm de pas de malla, de 2,50x1,50 m, acabat galvanitzat i pals de perfil buit de secció
rectangular, de 60x40x2 mm, fixats amb cargols sobre murs de formigó. Inclús bases per al
cargolat directe de pals i accessoris per a la fixació dels panells de malla electrosoldada
modular als pilars metàl.lics. El preu no inclou el mur.

147,11 €

Altres conceptes 147,11000 €
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MA D'OBRA

A01-FEOZ h Ajudant encofrador 16,30000 €

A01-FEP0 h Ajudant ferrallista 21,00000 €

A01-FEPB h Ajudant manyà 21,85000 €

A01-FEPH h Ajudant muntador 15,22000 €

A01-FEPL h Ajudant d'obra 21,77000 €

A0125000 h Oficial 1a soldador 20,59000 €

A0135000 h Ajudant soldador 18,06000 €

A013M000 h Ajudant muntador 21,75000 €

A0D-0007 h Manobre 21,00000 €

A0E-000A h Manobre especialista 16,57000 €

A0F-000F h Oficial 1a encofrador 18,71000 €

A0F-000I h Oficial 1a ferrallista 23,00000 €

A0F-000P h Oficial 1a manyà 24,89000 €

A0F-000R h Oficial 1a muntador 25,32000 €

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 24,51000 €

A0F-000T h Oficial 1a paleta 23,00000 €

ACCESSORIS u Accessoris per a la fixació dels panells de malla electrosoldada modular als pilars metàl·lics. 2,38000 €
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MAQUINÀRIA

C111-0056 h Compressor amb dos martells pneumàtics 15,71000 €

C131-005E h Corró vibratori autopropulsat, de 8 a 10 t 51,60000 €

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 51,15000 €

C172-003J h Camió amb bomba de formigonar 155,48000 €

C17A-00JM h Mesclador continu amb sitja per a morter preparat a granel 1,68000 €

C200P000 h Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica 2,81000 €
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MATERIALS

B011-05ME m3 Aigua Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri
d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

1,54000 €

B03E-05OE m3 Terra adequada Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

5,63000 €

B068-2MHS m3 Formigó de neteja amb granulat reciclat, amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment, consistència
tova i grandària màxima del granulat 20 mm, HL-150/B/ 20, amb una substitució del 50% del
granulat gruixut per granulat reciclat mixt amb marcat CE, procedent de plantes de reciclat de
residus de la construcció o demolició autoritzades Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la
indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a
l'obra

57,56000 €

B06E-11H5 m3 Formigó HA-25/B/20/IIa de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la
indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a
l'obra

69,53000 €

B06E-12D9 m3 Formigó HM-20/B/20/I de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la
indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a
l'obra

63,04000 €

B07L-1PY6 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2 Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

35,10000 €

B07L-1PYC t Morter per a ram de paleta, classe M 7.5 (7,5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

32,12000 €

B0AM-078F kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la
descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

1,22000 €

B0B7-106Q kg Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 Criteri d'amidament: Unitat
d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

0,64000 €

B0B8-108D m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500SD
UNE-EN 10080 Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

2,10000 €

B0DB3-2DNH u Tornapuntes per a encofrat amb elements industrialitzats, de 3 m d'alçària, per a 150 usos, amb
part proporcional d'accessoris

0,77000 €

B0DG0-1JLB m2 Amortització de bastidors metàl·lics modulars amb tauler fenòlic, amb estructura d'acer, per a mur
de base rectilínia de formigó vist, amb part proporcional d'accessoris

4,95000 €

B0DZ1-0ZLZ l Desencofrant Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

2,47000 €

B0F1A-077V u Maó calat R-10, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN
771-1

0,11000 €

B44Z501A kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie
IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat al taller per a col.locar amb soldadura i amb una capa
d'imprimació antioxidant

0,90000 €

B44Z-0LW8 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça composta, en perfils laminats en calent
sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a col·locar amb cargols i
amb una capa d'imprimació antioxidant

1,18000 €

BQ53-H6ZI m Taulell de resines sintètiques termoenduribles reforçada amb fibres de fusta HPL, de 16 mm de
gruix i 60 cm d'amplada, amb cantells bisellats

88,99000 €
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ELEMENTS COMPOSTOS

B0B6-107E kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller B500S, de límit elàstic >= 500
N/mm2 Criteri d'amidament: kg de pes necessari
elaborat a l'obra, calculat amb el pes unitari teòric o
qualsevol altre expressament acceptat per la DF.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a
conseqüència de les operacions específiques
d'aquests treballs, com ara retalls i lligaments.

Rend.: 1,000 0,91000 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01-FEP0 h Ajudant ferrallista 0,005 /R x 21,00000 = 0,10500
A0F-000I h Oficial 1a ferrallista 0,005 /R x 23,00000 = 0,11500

Subtotal: 0,22000 0,22000
Materials

B0AM-078F kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm Criteri
d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la
descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat
necessària subministrada a l'obra

0,0102      x 1,22000 = 0,01244

B0B7-106Q kg Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >=
500 N/mm2 Criteri d'amidament: Unitat d'amidament:
la indicada a la descripció de l'element Criteri
d'amidament: quantitat necessària subministrada a
l'obra

1,050      x 0,64000 = 0,67200

Subtotal: 0,68444 0,68444

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00220

COST DIRECTE 0,90664

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,90664
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PARTIDES D'OBRA

P-1 ADEQCUINA pa Partida alçada que inclou totes aquelles intervencions
per tal d'adequar els elements de la cuina a les
instal.lacions existents

Rend.: 1,000 500,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-2 CASETA pa caseta formada per 2 mòduls units de 2,35 x 6 m
acoblats pel costat llarg. Inclou transport i montatge.
Inclou instal.lació elèctrica interior per a endolls i
il.luminació interior de les casetes i treballs de
connexió amb xarxa elèctrica exitent i piqueta de
connexió a terra.

Rend.: 1,000 10.500,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-3 EQUIPBAR pa Partida alçada formada pels equips, mobiliari i
electrodomèstics necessaris per al correcte
funcionament del bar restaurant i la cuina de les
piscines i el recinte esportiu municipal de Vilagrassa.
Es detalla en l'ANNEX 1 el llistat d'elements inclosos
en aquesta partida

Rend.: 1,000 28.884,85 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-4 K44151M1 kg Acer S275JR p/plaques base, segons UNE-EN
10025-2, de 300x300x15 mm, amb una capa
d'imprimació antioxidant, Inclou 4 perns/placa de
12mm B 400 S
Criteri d'amidament: kg de pes calculat segons les
especificacions de la DT, d'acord amb els criteris
següents:
El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric
Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric,
cal l'acceptació expressa de la DF.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material
corresponents a retalls.

Rend.: 1,000 1,73 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0125000 h Oficial 1a soldador 0,020 /R x 20,59000 = 0,41180
A0135000 h Ajudant soldador 0,020 /R x 18,06000 = 0,36120

Subtotal: 0,77300 0,77300
Maquinària

C200P000 h Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica 0,020 /R x 2,81000 = 0,05620

Subtotal: 0,05620 0,05620
Materials

B44Z501A kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per
peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN,
IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat al taller per a
col.locar amb soldadura i amb una capa d'imprimació
antioxidant

1,000      x 0,90000 = 0,90000

Subtotal: 0,90000 0,90000

COST DIRECTE 1,72920
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,72920

P-5 P2140-4RRN u Arrencada de full i bastiment de porta interior amb
mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o
contenidor Criteri d'amidament: Unitat d'element
realment arrencat o desmuntat segons les
especificacions de la DT.

Rend.: 1,000 10,66 €
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PARTIDES D'OBRA

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,500 /R x 21,00000 = 10,50000

Subtotal: 10,50000 10,50000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,15750

COST DIRECTE 10,65750
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,65750

P-6 P2146-DJ4L m2 Demolició de paviment de formigó, de fins a 15 cm de
gruix i fins a 2 m d'amplària, amb compressor i
càrrega sobre camió Criteri d'amidament: m2 de
paviment realment enderrocat, segons les
especificacions de la DT.

Rend.: 1,000 8,37 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 0,342 /R x 16,57000 = 5,66694

Subtotal: 5,66694 5,66694
Maquinària

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,029 /R x 51,15000 = 1,48335
C111-0056 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,072 /R x 15,71000 = 1,13112

Subtotal: 2,61447 2,61447

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,08500

COST DIRECTE 8,36641
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,36641

P-7 P221B-EL70 m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en
terreny fluix (SPT <20), realitzada amb
retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió
Criteri d'amidament: m3 de volum excavat segons les
especificacions de la DT, amidat com a diferència
entre els perfils transversals del terreny aixecats
abans de començar les obres i els perfils teòrics
assenyalats als plànols, amb les modificacions
aprovades per la DF. No s'ha d'abonar l'excés
d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de
la DF, ni la càrrega i el transport del material ni els
treballs que calguin per a reomplir-lo. Inclou la
càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o
inundació i quantes operacions faci falta per a una
correcta execució de les obres. També estan inclosos
en el preu el manteniment dels camins de
comunicació entre el desmunt i les zones on han
d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació,
si s'escau. Tan sols s'han d'abonar els
esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin
observat totes les prescripcions relatives a
excavacions, entibacions i voladures.

Rend.: 1,000 6,29 €

Unitats Preu Parcial Import
Maquinària

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,123 /R x 51,15000 = 6,29145
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PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 6,29145 6,29145

COST DIRECTE 6,29145
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,29145

P-8 P221B-EL71 m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en
terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb
retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió
Criteri d'amidament: m3 de volum excavat segons les
especificacions de la DT, amidat com a diferència
entre els perfils transversals del terreny aixecats
abans de començar les obres i els perfils teòrics
assenyalats als plànols, amb les modificacions
aprovades per la DF. No s'ha d'abonar l'excés
d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de
la DF, ni la càrrega i el transport del material ni els
treballs que calguin per a reomplir-lo. Inclou la
càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o
inundació i quantes operacions faci falta per a una
correcta execució de les obres. També estan inclosos
en el preu el manteniment dels camins de
comunicació entre el desmunt i les zones on han
d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació,
si s'escau. Tan sols s'han d'abonar els
esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin
observat totes les prescripcions relatives a
excavacions, entibacions i voladures.

Rend.: 1,000 7,31 €

Unitats Preu Parcial Import
Maquinària

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,143 /R x 51,15000 = 7,31445

Subtotal: 7,31445 7,31445

COST DIRECTE 7,31445
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,31445

P-9 P2259-548K m2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb una
compactació del 95% del PM Criteri d'amidament: m2
de superfície amidada segons les especificacions de
la DT.

Rend.: 1,000 1,46 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,020 /R x 21,00000 = 0,42000

Subtotal: 0,42000 0,42000
Maquinària

C131-005E h Corró vibratori autopropulsat, de 8 a 10 t 0,020 /R x 51,60000 = 1,03200

Subtotal: 1,03200 1,03200

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00630

COST DIRECTE 1,45830
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,45830
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P-10 P2A0-4ILS m3 Subministrament de terra adequada d'aportació
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les
especificacions de la DT. Es considera un increment
per esponjament, respecte al volum teòric excavat,
amb els criteris següents: Excavacions en terreny
fluix: 15% Excavacions en terreny compacte: 20%
Excavacions en terreny de trànsit: 25% Excavacions
en roca: 25%

Rend.: 1,000 5,63 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B03E-05OE m3 Terra adequada Criteri d'amidament: Unitat
d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

1,000      x 5,63000 = 5,63000

Subtotal: 5,63000 5,63000

COST DIRECTE 5,63000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,63000

P310-D51N kg Armadura de rases i pous AP500 S d'acer en barres
corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2
Criteri d'amidament: kg de pes calculat segons les
especificacions de la DT, d'acord amb els criteris
següents: El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el
teòric Per a poder utilitzar un altre valor diferent del
teòric, cal l'acceptació expressa de la DF. El pes
s'obtindrà amidant la llargària total de les barres
(barra+cavalcament) L'escreix d'amidament
corresponent als retalls està incorporat al preu de la
unitat d'obra com a increment del rendiment (1,05 kg
de barra d'acer per kg de barra ferrallada, dins de
l'element compost)

Rend.: 1,000 1,22 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01-FEP0 h Ajudant ferrallista 0,008 /R x 21,00000 = 0,16800
A0F-000I h Oficial 1a ferrallista 0,006 /R x 23,00000 = 0,13800

Subtotal: 0,30600 0,30600
Materials

B0AM-078F kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm Criteri
d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la
descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat
necessària subministrada a l'obra

0,0051      x 1,22000 = 0,00622

B0B6-107E kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller B500S, de límit elàstic >= 500
N/mm2 Criteri d'amidament: kg de pes necessari
elaborat a l'obra, calculat amb el pes unitari teòric o
qualsevol altre expressament acceptat per la DF.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a
conseqüència de les operacions específiques
d'aquests treballs, com ara retalls i lligaments.

1,000      x 0,90664 = 0,90664

Subtotal: 0,91286 0,91286



Projecte d´Equipaments per bar-restaurant, cuina i magatzem
Vilagrassa

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 25/11/21 Pàg.: 9

PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00459

COST DIRECTE 1,22345
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,22345

P312-D4O0 m3 Formigó per a rases i pous de fonaments,
HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les
especificacions de la DT, amb aquelles modificacions
i singularitats acceptades prèviament i expressament
per la DF.

Rend.: 1,000 98,43 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,300 /R x 21,00000 = 6,30000

Subtotal: 6,30000 6,30000
Maquinària

C172-003J h Camió amb bomba de formigonar 0,100 /R x 155,48000 = 15,54800

Subtotal: 15,54800 15,54800
Materials

B06E-11H5 m3 Formigó HA-25/B/20/IIa de consistència tova,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a
la descripció de l'element Criteri d'amidament:
quantitat necessària subministrada a l'obra

1,100      x 69,53000 = 76,48300

Subtotal: 76,48300 76,48300

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,09450

COST DIRECTE 98,42550
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 98,42550

P320-D6YB kg Armadura per a murs de contenció AP500 S, d'una
alçària màxima de 3 m, d'acer en barres corrugades
B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 Criteri
d'amidament: kg de pes calculat segons les
especificacions de la DT, d'acord amb els criteris
següents: El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el
teòric Per a poder utilitzar un altre valor diferent del
teòric, cal l'acceptació expressa de la DF. El pes
s'obtindrà amidant la llargària total de les barres
(barra+cavalcament) L'escreix d'amidament
corresponent als retalls està incorporat al preu de la
unitat d'obra com a increment del rendiment (1,05 kg
de barra d'acer per kg de barra ferrallada, dins de
l'element compost)

Rend.: 1,000 1,31 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01-FEP0 h Ajudant ferrallista 0,010 /R x 21,00000 = 0,21000
A0F-000I h Oficial 1a ferrallista 0,008 /R x 23,00000 = 0,18400

Subtotal: 0,39400 0,39400



Projecte d´Equipaments per bar-restaurant, cuina i magatzem
Vilagrassa

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 25/11/21 Pàg.: 10

PARTIDES D'OBRA

Materials
B0AM-078F kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm Criteri

d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la
descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat
necessària subministrada a l'obra

0,0061      x 1,22000 = 0,00744

B0B6-107E kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller B500S, de límit elàstic >= 500
N/mm2 Criteri d'amidament: kg de pes necessari
elaborat a l'obra, calculat amb el pes unitari teòric o
qualsevol altre expressament acceptat per la DF.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a
conseqüència de les operacions específiques
d'aquests treballs, com ara retalls i lligaments.

1,000      x 0,90664 = 0,90664

Subtotal: 0,91408 0,91408

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00591

COST DIRECTE 1,31399
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,31399

P324-DNJ2 m3 Formigó per a murs de contenció de 3 m d'alçària
com a màxim, HA-25/B/20/IIa de consistència tova i
grandària màxima del granulat 20 mm i abocat amb
bomba Criteri d'amidament: m3 de volum amidat
segons les especificacions de la DT, amb aquelles
modificacions i singularitats acceptades prèviament i
expressament per la DF.

Rend.: 1,000 95,14 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,240 /R x 21,00000 = 5,04000
A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,060 /R x 23,00000 = 1,38000

Subtotal: 6,42000 6,42000
Maquinària

C172-003J h Camió amb bomba de formigonar 0,100 /R x 155,48000 = 15,54800

Subtotal: 15,54800 15,54800
Materials

B06E-11H5 m3 Formigó HA-25/B/20/IIa de consistència tova,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a
la descripció de l'element Criteri d'amidament:
quantitat necessària subministrada a l'obra

1,050      x 69,53000 = 73,00650

Subtotal: 73,00650 73,00650

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,16050

COST DIRECTE 95,13500
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 95,13500

P-11 P352-4SM1 m3 Fonament de formigó armat HA-25/B/20/IIa abocat
amb bomba, armat quantia segons projecte
d'armadura AP500 S d'acer en barres corrugades
Criteri d'amidament: m3 de volum de fonament o mur
de contenció executat, mesurat d'acord amb les
especificacions de la DT. No inclou cap operació de

Rend.: 1,000 147,36 €
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moviment de terres.

Unitats Preu Parcial Import
Partides d'obra

P312-D4O0 m3 Formigó per a rases i pous de fonaments,
HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les
especificacions de la DT, amb aquelles modificacions
i singularitats acceptades prèviament i expressament
per la DF.

1,000      x 98,42550 = 98,42550

P310-D51N kg Armadura de rases i pous AP500 S d'acer en barres
corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2
Criteri d'amidament: kg de pes calculat segons les
especificacions de la DT, d'acord amb els criteris
següents: El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el
teòric Per a poder utilitzar un altre valor diferent del
teòric, cal l'acceptació expressa de la DF. El pes
s'obtindrà amidant la llargària total de les barres
(barra+cavalcament) L'escreix d'amidament
corresponent als retalls està incorporat al preu de la
unitat d'obra com a increment del rendiment (1,05 kg
de barra d'acer per kg de barra ferrallada, dins de
l'element compost)

40,000      x 1,22345 = 48,93800

Subtotal: 147,36350 147,36350

COST DIRECTE 147,36350
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 147,36350

P-12 P354-4SM1 m3 Mur de contenció de formigó armat de 3 m d'alçària
com a màxim i fins a 30 cm de gruix, de formigó
HA-25/B/20/IIa, abocat amb bomba, armadura AP500
S d'acer en barres corrugades amb una quantia
segons projecte i encofrat industrialitzat per a murs,
vist Criteri d'amidament: m3 de volum de fonament o
mur de contenció executat, mesurat d'acord amb les
especificacions de la DT. No inclou cap operació de
moviment de terres.

Rend.: 1,000 359,55 €

Unitats Preu Parcial Import
Partides d'obra

P320-D6YB kg Armadura per a murs de contenció AP500 S, d'una
alçària màxima de 3 m, d'acer en barres corrugades
B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 Criteri
d'amidament: kg de pes calculat segons les
especificacions de la DT, d'acord amb els criteris
següents: El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el
teòric Per a poder utilitzar un altre valor diferent del
teòric, cal l'acceptació expressa de la DF. El pes
s'obtindrà amidant la llargària total de les barres
(barra+cavalcament) L'escreix d'amidament
corresponent als retalls està incorporat al preu de la
unitat d'obra com a increment del rendiment (1,05 kg
de barra d'acer per kg de barra ferrallada, dins de
l'element compost)

74,000      x 1,31399 = 97,23526

P324-DNJ2 m3 Formigó per a murs de contenció de 3 m d'alçària
com a màxim, HA-25/B/20/IIa de consistència tova i
grandària màxima del granulat 20 mm i abocat amb
bomba Criteri d'amidament: m3 de volum amidat

1,000      x 95,13500 = 95,13500
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segons les especificacions de la DT, amb aquelles
modificacions i singularitats acceptades prèviament i
expressament per la DF.

P4D5-9LVM m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb
bastidors metàl·lics modulars amb tauler fenòlic, per a
murs de base rectilínia, encofrats a dues cares, d'una
alçària <= 3 m, per a formigó vist Criteri d'amidament:
m2 de superfície amidada segons les especificacions
de la DT i que es trobi en contacte amb el formigó.
Aquest criteri inclou els apuntalaments previs, els
elements auxiliars per a muntatge de l'encofrat i els
elements d'acabat de les cantonades per a formigó
vist, com ara matavius o altres sistemes, així com la
recollida, neteja i condicionament dels elements
utilitzats. La superfície corresponent a forats interiors
s'ha de deduir de la superfície total d'acord amb els
criteris següents: Obertures <= 1 m2:  No es
dedueixen Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%
Als forats que no es dedueixin, l'amidament inclou
l'encofrat necessari per a conformar el perímetre dels
forats. En cas de deduir-se el 100% del forat, cal
amidar també l'encofrat necessari per a conformar el
perímetre dels forats.

6,700      x 24,95193 = 167,17793

Subtotal: 359,54819 359,54819

COST DIRECTE 359,54819
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 359,54819

P-13 P3Z3-D527 m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de
formigó amb granulats reciclats HL-150/B/20 de
consistència tova i grandària màxima del granulat 20
mm, amb una substitució del 50% del granulat gruixut
per granulat reciclat mixt amb marcat CE, procedent
de plantes de reciclat de residus de la construcció o
demolició autoritzades, abocat des de camió Criteri
d'amidament: m2 de superfície amidada segons les
especificacions de la DT.

Rend.: 1,000 10,99 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,150 /R x 21,00000 = 3,15000
A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,075 /R x 23,00000 = 1,72500

Subtotal: 4,87500 4,87500
Materials

B068-2MHS m3 Formigó de neteja amb granulat reciclat, amb una
dosificació de 150 kg/m3 de ciment, consistència tova
i grandària màxima del granulat 20 mm, HL-150/B/
20, amb una substitució del 50% del granulat gruixut
per granulat reciclat mixt amb marcat CE, procedent
de plantes de reciclat de residus de la construcció o
demolició autoritzades Criteri d'amidament: Unitat
d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

0,105      x 57,56000 = 6,04380

Subtotal: 6,04380 6,04380
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,07313

COST DIRECTE 10,99193
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,99193

P-14 P446-DMAC kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a
elements d'ancoratge formats per peça composta, en
perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó,
quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb
una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra
amb cargols Criteri d'amidament: kg de pes calculat
segons les especificacions de la DT, d'acord amb els
criteris següents: El pes unitari per al seu càlcul ha de
ser el teòric Per a poder utilitzar un altre valor diferent
del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF. Aquest
criteri inclou les pèrdues de material corresponents a
retalls.

Rend.: 1,000 1,68 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,012 /R x 15,22000 = 0,18264
A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,012 /R x 25,32000 = 0,30384

Subtotal: 0,48648 0,48648
Materials

B44Z-0LW8 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per
peça composta, en perfils laminats en calent sèrie L,
LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al
taller per a col·locar amb cargols i amb una capa
d'imprimació antioxidant

1,000      x 1,18000 = 1,18000

Subtotal: 1,18000 1,18000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,01216

COST DIRECTE 1,67864
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,67864

P4D5-9LVM m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb
bastidors metàl·lics modulars amb tauler fenòlic, per a
murs de base rectilínia, encofrats a dues cares, d'una
alçària <= 3 m, per a formigó vist Criteri d'amidament:
m2 de superfície amidada segons les especificacions
de la DT i que es trobi en contacte amb el formigó.
Aquest criteri inclou els apuntalaments previs, els
elements auxiliars per a muntatge de l'encofrat i els
elements d'acabat de les cantonades per a formigó
vist, com ara matavius o altres sistemes, així com la
recollida, neteja i condicionament dels elements
utilitzats. La superfície corresponent a forats interiors
s'ha de deduir de la superfície total d'acord amb els
criteris següents: Obertures <= 1 m2: No es
dedueixen Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%
Als forats que no es dedueixin, l'amidament inclou
l'encofrat necessari per a conformar el perímetre dels
forats. En cas de deduir-se el 100% del forat, cal
amidar també l'encofrat necessari per a conformar el
perímetre dels forats.

Rend.: 1,000 24,95 €

Unitats Preu Parcial Import
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Ma d'obra
A01-FEOZ h Ajudant encofrador 0,540 /R x 16,30000 = 8,80200
A0F-000F h Oficial 1a encofrador 0,500 /R x 18,71000 = 9,35500

Subtotal: 18,15700 18,15700
Materials

B0DB3-2DN u Tornapuntes per a encofrat amb elements
industrialitzats, de 3 m d'alçària, per a 150 usos, amb
part proporcional d'accessoris

0,200      x 0,77000 = 0,15400

B0DZ1-0ZLZ l Desencofrant Criteri d'amidament: Unitat
d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

0,100      x 2,47000 = 0,24700

B0DG0-1JL m2 Amortització de bastidors metàl·lics modulars amb
tauler fenòlic, amb estructura d'acer, per a mur de
base rectilínia de formigó vist, amb part proporcional
d'accessoris

1,200      x 4,95000 = 5,94000

Subtotal: 6,34100 6,34100

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,45393

COST DIRECTE 24,95193
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 24,95193

P-15 P6125-7BM1 m2 Paret de tancament recolzada de gruix 14 cm, de
maó calat, LD, R-10, de 290x140x100 mm, per a
deixar vist, categoria I, segons la norma UNE-EN
771-1, col·locat amb morter per a ram de paleta
industrialitzat M 7.5 (7,5 N/mm2 ) de designació (G)
segons norma UNE-EN 998-2 Criteri d'amidament:
m2 de superfície amidada segons les especificacions
de la DT. Amb deducció de la superfície corresponent
a obertures, d'acord amb els criteris següents:
Obertures <= 2 m2: No es dedueixen Obertures > 2
m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50% Obertures > 4
m2: Es dedueixen el 100% Als forats que no es
dedueixin, o que es dedueixin parcialment,
l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com
brancals. En cas de deduir-se el 100% del forat cal
amidar també aquests paraments. Aquests criteris
inclouen la col·locació dels elements que configuren
l'obertura, com és ara bastiments, excepte en el cas
de forats de més de 4,00 m2 en què aquesta
col·locació es compta a part. Inclouen l'execució de
tots els treballs necessaris per a resoldre l'obertura,
pel què fa a brancals i ampit, i s'utilitzaran, si cal,
materials diferents dels que normalment conformen la
unitat.

Rend.: 1,000 32,60 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,700 /R x 23,00000 = 16,10000
A0E-000A h Manobre especialista 0,175 /R x 16,57000 = 2,89975
A0D-0007 h Manobre 0,350 /R x 21,00000 = 7,35000

Subtotal: 26,34975 26,34975
Maquinària

C17A-00JM h Mesclador continu amb sitja per a morter preparat a
granel

0,175 /R x 1,68000 = 0,29400
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Subtotal: 0,29400 0,29400
Materials

B011-05ME m3 Aigua Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la
indicada a la descripció de l'element Criteri
d'amidament: quantitat necessària subministrada a
l'obra

0,0136      x 1,54000 = 0,02094

B0F1A-077V u Maó calat R-10, de 290x140x100 mm, per a revestir,
categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1

31,200      x 0,11000 = 3,43200

B07L-1PYC t Morter per a ram de paleta, classe M 7.5 (7,5
N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

0,0575      x 32,12000 = 1,84690

Subtotal: 5,29984 5,29984

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,65874

COST DIRECTE 32,60233
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 32,60233

P-16 P93M-3G0F m2 Solera de formigó HA-25/B/20/IIa, de consistència
tova i grandària màxima del granulat 20 mm, de gruix
15 cm, abocat amb bomba, inclosa la formació de
pendents i els junts de treball i juntes de retracció del
formigó que siguin necessaris.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada
segons les especificacions de la DT, amb deducció
de la superfície corresponent a obertures, d'acord
amb els criteris següents: Obertures <= 1 m2: No es
dedueixen Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%

Rend.: 1,000 28,46 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,160 /R x 21,00000 = 3,36000
A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,080 /R x 23,00000 = 1,84000

Subtotal: 5,20000 5,20000
Maquinària

C172-003J h Camió amb bomba de formigonar 0,080 /R x 155,48000 = 12,43840

Subtotal: 12,43840 12,43840
Materials

B06E-11H5 m3 Formigó HA-25/B/20/IIa de consistència tova,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a
la descripció de l'element Criteri d'amidament:
quantitat necessària subministrada a l'obra

0,1545      x 69,53000 = 10,74239

Subtotal: 10,74239 10,74239

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,07800

COST DIRECTE 28,45879
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 28,45879
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P-17 P9Z3-DP6L m2 Armadura per lloses de formigó AP500 SD amb malla
electrosoldada de barres corrugades d'acer ME
15x15 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN
10080 Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada
segons les especificacions de la DT. Aquest criteri
inclou les pèrdues i increments de material
corresponents a retalls i empalmaments.

Rend.: 1,000 3,52 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000I h Oficial 1a ferrallista 0,022 /R x 23,00000 = 0,50600
A01-FEP0 h Ajudant ferrallista 0,022 /R x 21,00000 = 0,46200

Subtotal: 0,96800 0,96800
Materials

B0B8-108D m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME
15x15 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN
10080 Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la
indicada a la descripció de l'element Criteri
d'amidament: quantitat necessària subministrada a
l'obra

1,200      x 2,10000 = 2,52000

B0AM-078F kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm Criteri
d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la
descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat
necessària subministrada a l'obra

0,0184      x 1,22000 = 0,02245

Subtotal: 2,54245 2,54245

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01452

COST DIRECTE 3,52497
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,52497

P-18 PERGOLA pa Subministre i instal.lació de pèrgola fixa, de
3, 5 m d'alçada formada per
vela de color blanc fabricada amb teixit de polièster
amb recobriment de clorur de polivinil a dues cares
(PVC), fabricat mitjançant el sistema anti trencament i
esquinçament, amb protecció antihumitat i repel.lent a
l'aigua i estructura de pals verticals i cables en acer
galvanitzat fabricats segons normes DIN 3055 i DIN
3060 o els seus equivalents en ISO 2408 i ISO 2020.
Tensors amb sistema de roscament fabricats en acer
galvanitzat o inoxidable. Inclou carraques per tensar
la tela, cablejat metàl.lic, tensors i petits materials.

Rend.: 1,000 3.619,05 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-19 PORTMET u Porta reixat metàl.lica de fusteria metàl.lica, d'una
fulla batent, dimensions 1,5x200 cm, obertura manual.

Rend.: 1,000 875,90 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01-FEPB h Ajudant manyà 1,650 /R x 21,85000 = 36,05250
A0F-000P h Oficial 1a manyà 1,600 /R x 24,89000 = 39,82400
A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 3,600 /R x 24,51000 = 88,23600
ACCESSOR u Accessoris per a la fixació dels panells de malla

electrosoldada modular als pilars metàl·lics.
2,000 /R x 2,38000 = 4,76000

A01-FEPL h Ajudant d'obra 4,300 /R x 21,77000 = 93,61100

Subtotal: 262,48350 262,48350
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PARTIDES D'OBRA

Materials
B011-05ME m3 Aigua Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la

indicada a la descripció de l'element Criteri
d'amidament: quantitat necessària subministrada a
l'obra

0,020      x 1,54000 = 0,03080

B06E-12D9 m3 Formigó HM-20/B/20/I de consistència tova, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició I Criteri
d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la
descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat
necessària subministrada a l'obra

0,070      x 63,04000 = 4,41280

B07L-1PY6 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en
sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2 Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la
indicada a la descripció de l'element Criteri
d'amidament: quantitat necessària subministrada a
l'obra

0,110      x 35,10000 = 3,86100

PAL u Pal de perfil buit d'acer de secció rectangular
60x40x2 mm, de 2 m d'altura, acabat galvanitzat.

0,400      x 19,97000 = 7,98800

BASEALUMI u Base d'alumini per al caragolat directe de pals, amb
cargols i accessoris de fixació

0,200      x 23,10000 = 4,62000

PORTAREIX m2 Porta reixa metàl.lica en tanca exterior, d'una fulla
batent de 4,7 x 2 m, fusteria metàl.lica amb frontisses
o ancoratges metàl.lics laterals dels batidors,
armadura portant de la porta de post, elements
d'ancoratge, ferraments de seguretat i tancament,
acabat amb imprimació antioxidant i accessoris.
Segons UNE-EN 13241-1

3,000      x 197,50000 = 592,50000

Subtotal: 605,10800 605,10800

COST DIRECTE 875,89610
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 875,89610

P-20 PORTABATE u Porta metàl.lica batent formada per reixa metàl.lica
d'una fulla batent de 4,7 x 2m, amb roda inferior per a
obertura.
Inclou elements de fixació i ancoratge laterals i
elements de fixació al paviment.

Rend.: 1,000 2.329,40 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

ACCESSOR u Accessoris per a la fixació dels panells de malla
electrosoldada modular als pilars metàl·lics.

2,000 /R x 2,38000 = 4,76000

A01-FEPB h Ajudant manyà 1,650 /R x 21,85000 = 36,05250
A0F-000P h Oficial 1a manyà 1,600 /R x 24,89000 = 39,82400
A01-FEPL h Ajudant d'obra 4,300 /R x 21,77000 = 93,61100
A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 3,600 /R x 24,51000 = 88,23600

Subtotal: 262,48350 262,48350
Materials

B07L-1PY6 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en
sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2 Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la
indicada a la descripció de l'element Criteri
d'amidament: quantitat necessària subministrada a
l'obra

0,110      x 35,10000 = 3,86100

B06E-12D9 m3 Formigó HM-20/B/20/I de consistència tova, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de

0,070      x 63,04000 = 4,41280
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PARTIDES D'OBRA

ciment, apte per a classe d'exposició I Criteri
d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la
descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat
necessària subministrada a l'obra

B011-05ME m3 Aigua Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la
indicada a la descripció de l'element Criteri
d'amidament: quantitat necessària subministrada a
l'obra

0,020      x 1,54000 = 0,03080

RODAINFE u Roda inferior per porta batent 1,000      x 150,00000 = 150,00000
PORTAREIX m2 Porta reixa metàl.lica en tanca exterior, d'una fulla

batent de 4,7 x 2 m, fusteria metàl.lica amb frontisses
o ancoratges metàl.lics laterals dels batidors,
armadura portant de la porta de post, elements
d'ancoratge, ferraments de seguretat i tancament,
acabat amb imprimació antioxidant i accessoris.
Segons UNE-EN 13241-1

9,600      x 197,50000 = 1.896,00000

PAL u Pal de perfil buit d'acer de secció rectangular
60x40x2 mm, de 2 m d'altura, acabat galvanitzat.

0,400      x 19,97000 = 7,98800

BASEALUMI u Base d'alumini per al caragolat directe de pals, amb
cargols i accessoris de fixació

0,200      x 23,10000 = 4,62000

Subtotal: 2.058,60800 2.058,60800

COST DIRECTE 2.329,39610
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.329,39610

P-21 PORTABALLES u Subministre i col.locació de porta de ballesta de dos
fulles, amb rodament superior, de 4600 mm
d'amplada i 2580 mm d'alçada, en color blanc. Inclou
col.locació a obra.

Rend.: 1,000 2.308,17 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-22 PQ55-HCM1 m Taulell de resines sintètiques termoenduribles
reforçada amb fibres de fusta HPL, de 16 mm de
gruix i 60 cm d'amplada, amb cantells bisellats, fixat a
estructura de base o moble amb cargols Criteri
d'amidament: m de llargària amidada segons les
especificacions de la DT. Inclou frontisses i
mecanismes per a part batent.

Rend.: 1,000 101,05 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,400 /R x 25,32000 = 10,12800

Subtotal: 10,12800 10,12800
Materials

BQ53-H6ZI m Taulell de resines sintètiques termoenduribles
reforçada amb fibres de fusta HPL, de 16 mm de
gruix i 60 cm d'amplada, amb cantells bisellats

1,020      x 88,99000 = 90,76980

Subtotal: 90,76980 90,76980

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,15192

COST DIRECTE 101,04972
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 101,04972
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PARTIDES D'OBRA

P-23 TANCAMALLA m Clos de parcel.la format per panells de malla
electrosoldada amb plecs de reforç, de 200x50 mm
de pas de malla, de 2,50x1,50 m, acabat galvanitzat i
pals de perfil buit de secció rectangular, de 60x40x2
mm, fixats amb cargols sobre murs de formigó. Inclús
bases per al cargolat directe de pals i accessoris per
a la fixació dels panells de malla electrosoldada
modular als pilars metàl.lics. El preu no inclou el mur.

Rend.: 1,000 147,11 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

ACCESSOR u Accessoris per a la fixació dels panells de malla
electrosoldada modular als pilars metàl·lics.

2,000 /R x 2,38000 = 4,76000

A0F-000R h Oficial 1a muntador 1,200 /R x 25,32000 = 30,38400
A013M000 h Ajudant muntador 1,200 /R x 21,75000 = 26,10000
MALLAELE m Panell de malla electrosoldada amb plecs de reforç,

de 200x50 mm de pas de malla, reduït a 50x50 mm
en les zones de plec, i 5 mm de diàmetre, de
2,50x1,50 m, acabat galvanitzat.

1,000      x 77,25000 = 77,25000

PAL u Pal de perfil buit d'acer de secció rectangular
60x40x2 mm, de 2 m d'altura, acabat galvanitzat.

0,200      x 19,97000 = 3,99400

BASEALUMI u Base d'alumini per al caragolat directe de pals, amb
cargols i accessoris de fixació

0,200      x 23,10000 = 4,62000

Subtotal: 85,86400 85,86400

COST DIRECTE 147,10800
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 147,10800
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ALTRES

BASEALUMINI u Base d'alumini per al caragolat directe de pals, amb cargols i accessoris de fixació 23,10000 €

MALLAELECT m Panell de malla electrosoldada amb plecs de reforç, de 200x50 mm de pas de malla, reduït a
50x50 mm en les zones de plec, i 5 mm de diàmetre, de 2,50x1,50 m, acabat galvanitzat.

77,25000 €

PAL u Pal de perfil buit d'acer de secció rectangular 60x40x2 mm, de 2 m d'altura, acabat galvanitzat. 19,97000 €

PORTAREIXA m2 Porta reixa metàl.lica en tanca exterior, d'una fulla batent de 4,7 x 2 m, fusteria metàl.lica amb
frontisses o ancoratges metàl.lics laterals dels batidors, armadura portant de la porta de post,
elements d'ancoratge, ferraments de seguretat i tancament, acabat amb imprimació antioxidant i
accessoris. Segons UNE-EN 13241-1

197,50000 €

RODAINFER u Roda inferior per porta batent 150,00000 €
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NIVELL 2: Capítol Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítol 01.01  MUR I TANCA 4.165,85

Capítol 01.02  PORTA ZONA MAGATZEM 2.329,40

Capítol 01.03  CASETA EMMAGATZEMATGE 11.127,14

Capítol 01.04  RAMPA I PAVIMENT DE FORMIGÓ 437,90

Capítol 01.05  PÈRGOLA 7.768,74

Capítol 01.06  PORTA ACCÉS RECINTE 2.308,17

Capítol 01.07  INTERVENCIÓ EN BAR 1.169,16

Capítol 01.08  EQUIPAMENT BAR 28.884,85

Obra 01 Pressupost 58.191,21

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
58.191,21

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1: Obra Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Pressupost 58.191,21

58.191,21

euros
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PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL........................................................................... 58.191,21

13 % DESPESES GENERALS SOBRE 58.191,21.............................................................. 7.564,86

6 % BENEFICI INDUSTRIAL SOBRE 58.191,21................................................................. 3.491,47

Subtotal 69.247,54

21 % IVA SOBRE 69.247,54................................................................................................. 14.541,98

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 83.789,5283.789,52

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 

( VUITANTA-TRES MIL SET-CENTS VUITANTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS )



Annex 1 
 Relació Pressupost equipaments  



PRODUCTE DESCRIPCIÓ UD SENSE IVA
TOTAL SENSE 

IVA
FOTOGRAFIA

FORN

FORN DE CONVECCIÓ PORTA ABATIBLE,
amb les següents característiques:
Mides exteriors: 76 x 80 x 54,5 cm
Mides interiors: 62 x 45 x 35 cm
Voltatge: 400/230 V TRIFÀSIC / MONOFÀSIC
Potència: 2 x 3000 W.
Motor: 2 x 150 W.
Capacitat per a 4 graelles de 60 x 40 cm
NO REQUEREIX SORTIDA DE FUMS
Temperatura màxima 250 ºC. Temporitzador 0-120 min + mode continu.
Distància entre graelles: 8 cm.
GRAELLES INCLOSES. Termòstat de seguretat
Cambra en acer inoxidable amb cantons arrodonits.
Rack portasafates fàcilment extraïble per a neteja
Dimensions cambra de cocció: 50 x 34,5 x 36,5 cm.
Temperatura màxima 250ºC
Temporitzador 0-120 min. + mode continu
Alarma fi de cicle. Micro porta
Porta de doble vidre temperat extraïble per a neteja
Llum interior
Pes: 48 Kg

1 1.025,17 €    1.025,17 €                

kid DISPENSADOR 
+ REFREDADOR 

DE CERVESA

Kit complet - nevera de cervesa de barril de fins a 50L amb rodes - inclou columna elegan
i aixeta amb compensador
Contingut de paquet: 1 x Columna de cervesa cromada, 1 aixeta
1 x Reductor de pressió 1-leitig CO2 per Dispensador de cervesa 3bar - Major
1 x Casquet distanciador per a la rosca del mascle, 20 mm cromat
2 x Circlip per a mànega/connector de 3/8".
1 x Adaptador de 5/8" per a mànegues de 3/8", connector a rosca
1 x Mànega de CO2 completa, 1,5 m
1 x Clau SW 30 i SW 32 per a ampolles de CO2 i N2
1 x Ampolla CO2 de 2,0 kg
2 x Mànega de cervesa 3/8" NW 6,3mm
1 x Connector 3/8" tub 5/16", recte

1 x Aixeta cervesa amb compensador, aixeta de cervesa - cromat 

--------------------------------------------------------------------------
Rang de temperatura 2 - 10 ° C
Procés de descongelació automàtic Connexió elèctrica 230V ~ / 50Hz / 160W
Classe d'eficiència energètica: B (a l'escala de "A+++" Consum anual d'energia: 329 
kWh/any
Volum útil: 163 litres
Classe climàtica: N
Emissions de soroll: 42 dB. Dimensions sense embalatge H x W x D 89.1x61.0x60.8 cm
Dimensions embalades H x W x D 93.0x66.5x65.3 cm
Dimensions internes H x W x D 72 x 49 x 49 cm

1 656,99 €       656,99 €                   

MOLINET DE CAFÉ

Molinet de Cafè Elèctric Professional,
16 Grandàries de Mòlt
Potència: 130 W
Capacitat Dipòsit 400 g
Cos d'alumini
Material: acer inoxidable
Color: negre
Pes del producte: 2.9 kg

1 83,33 €         83,33 €                     

EQUIPAMENT (MAQUINARIA I MOBILIARI) PEL FUNCIONAMENT DEL BAR-RESTAURANT 

El programa de necessitats, que es preveu pel normal funcionament de l'activitat estarà compost per la seguent relació:

Pes del producte: 2.9 kg
Dimensions: 16.5*21*39 cm

VITRINA 
EXPOSITORA DE 

SOBRETAULA

Vitrina de Tapes Negres doble pis amb il·luminació LED interna Vitrina 5 safates Voltatge: 
220V – 50 Hz
Potència: 0,16 KW
Capacitat: 4GN1/3×40
Temperatura: 0 – +12°C
Dimensions: 1131x395x375 mm

1 461,84 €       461,84 €                   

TORRADOR 
INDUSTRIAL 

Torrador elèctric doble planta amb temporitzador Dimensions: 480 x 260 x 370 mm 
Gamma: Torradors Professionals
Energia: Elèctrica
Freqüència: 50 / 60 Hz
Voltatge: 230 V
Potència: 3000 W
Programació: Manual
Nº interruptors: 3
Resistències: 9
Nombre de graelles: 2
Equipació de sèrie: Safata recull molles i temporitzador.
Tipus d'ús: Professional

1 140,29 €       140,29 €                   

TERMO LLET

Professional Gerra tèrmica
Material: Acer inoxidable, negra/platejada
Emmagatzematge de calor fins a 12 hores 
Capacitat: 2L 
Dimensions: 21,5cm * 1,75cm * 1,35cm Pes producte: 0,65 kg

1 12,34 €         12,34 €                     

ESPREMEDOR 
TARONGES

Espremedor elèctric de braç per a cítrics
Potència: 600 W
Grill de 900 W
Material: acer inox 

1 28,40 €         28,40 €                     

PACK TURMIX 

Batedora de mà amb 1200 W de potència màxima Tecnologia CrossBlades: fulla de 4 
fulles amb recobriment de titani negre Bat, pica i tritura tot tipus d'aliments Llums LED 
amb indicador de funcionament.
Got mesurador de 800 ml lliure de BPA
Picadora de 600 ml especial per picar carn, verdures o fruits secs.
Inclou fulla IceBlade, dissenyada per picar gel

1 30,49 €         30,49 €                     



BATEDORA DE 
GOT

Batedora de got
Potència: 1200 W
5 velocitats
Botó turbo
Capacitat: 1.75 L
Picadora gel
Material fulla: Acer inoxidable
Dimensions: 18.53cm*33.63 cm*15.27 cm

1 48,55 €         48,55 €                     

TRITURADOR - 
BATEDORA - 
PASSAPURÉ

batedora de 18.5cm
Capacitat: 4 Litres
Potència: 220 W
Material: acer inoxidable
Peu desmuntable
Velocitat: 3000 – 13000 rpm 
Velocitat variable
Longitud batedora: 185mm
Longitud braç: 160 mm
Longitud passapuré: 126 mm
Longitud total: 395 mm 

1 240,43 €       240,43 €                   

TV QLED 50"

UHD 4K, Smart TV, HDR10+, Tizen, Motion Xcelerator, Control de veu, Negre
Mida pantalla: 126cm / 50”
Resolució: 3840 * 2160 píxels
Freqüència: 3100 Hz
Servei de streaming: Netflix
Plataforma compatible: Google Assistant
Potència so: 20W
Connexions: 3x HDMI, HbbTV 2.0.1, 2x USB 2.0 (Grabador), Sortida d'àudio digital 
(Òptica), Entrada RF: 1 Terrestre/1 Entrada cable (Ús comú per a terrestre), 1x Entrada 
Satèl·lit
Consum HDR en kWh/1000 hores: 100kWh
Consum funcionament: 140 W
Consum a stand-by: 0.5W
Dimensions sense peanya: 111.8 cm / 64.4 cm / 2.5 cm

1 502,81 €       502,81 €                   

TPV TÀCTIL 
HOSTELERIA

TPV Tàctil Hostaleria 15 ″ amb Comander i Impressora de Cuina
-TPV tàctil 15" i 4gb RAM
-Impressora de tiquet
-Calaix portamonedes
-Gaveta extraïble per a euros
-Paquet de cables
-Programa GOTPV LITE HOSTALERIA
-Serveis tècnic Gratis
-Garantia ampliada

1 542,02 €       542,02 €                   

CONTENEDOR 
MARRÓ, GROC, 

VERD, BLAU 
(ORGÀNIC)

Contenidor d'escombraries 120 litres
Colors disponibles: VERD, BLAU, GROC, MARRÓ i GRIS
Capacitat 120 litres.
Càrrega útil: 50 Kg
Dotats de 2 rodes de 200 mm.
Nanses ergonòmiques i segures als costats.
Base reforçada.
Fabricació europea.
Disseny funcional i conforme a la normativa EN840.
Material: HDPE estabilitzat contra els raigs UV.
Disseny millorat de la tapa: disposa dun sistema que evita que es generi soroll en tancar-
se.
Evita olors.
Centrat de tapa fins i tot a la costa.
Pes del contenidor: 9,5 kg.
Dimensions totals cm (LxAxAl): 55 x 48 x 96

4 57,98 €         231,93 €                   

CUBELL 
ESCOMBRARIES 

NEGRE

Galleda d'escombraries amb tapadora.
Capacitat: 100L
Dimensions:  66 x 58 x 58 cm
Pes del producte: 2.38 kg
Color: Negre

1 13,89 €         13,89 €                     

CONJUNT TAULA 
+ 4 CADIRES

Taula + 4 cadires color blanc
Materials Tauler: Tauler de partícules, Xapa de melamina, Vora de plàstic, Xapa de 
melanina
Estructura inferior
- Pota/ Vora llarga: Acer, Revestiment de polièster en pols
- Pota interior: Acer
Materials cadira
- Estructura de pota/ Ril transversal/ Barra rodona: Acer, Revestiment de polièster en pols
- Seient/ Respatller: Plàstic de polipropilè.
- Taula de muntatge: Cinc
Mesures: 10 97,23 €         972,29 €                   

TAMBORET

Tamboret color blanc
Materials: 
Pota/ travesser: Pi massís, Tint, Vernís acrílic incolor
Seient: Multixapa de fusta encolada, Xapa de faig, Multixapa de fusta encolada, Tint, 
Vernís acrílic incolor
Mesures: 
Provat per: 110 kg
Ample: 40 cm
Fons: 48 cm
Alçada: 101 cm
Ample del seient: 40 cm
Fons del seient: 34 cm

 Altura del seient: 75 cm 

4 40,98 €         163,90 €                   



TAULA EXTERIOR

Taula de Poliratan per hostaleria color marró
Material: Poliratran
Mesures:   

20 69,41 €         1.388,15 €                

CADIRA 
EXTERIOR

Cadira Apilable de Poliratan per hostaleria color marró
Material: Poliratran
Mesures:

85 43,02 €         3.656,43 €                

ESTANTERIA amb 
vitrina

BILLY / OXBERG
Llibreria amb porta de vidre, blanc/vidre40x30x202 cm

Materials:
Llibreria
Components principals: Tauler de partícules, Làmina de paper, Vora de plàstic
Lateral: Tauler de partícules, Làmina de paper, Làmina de melamina, Vora de plàstic
Sòcol frontal: Tauler de partícules, Làmina de paper
Darrere: Tauler de fibres, Pintura, Làmina de paper
Porta de vidre
Muntant: Tauler de fibres, Làmina de paper, Làmina de paper, Vora de plàstic
Travesser: Tauler de fibres, Làmina de paper
Plafó de la porta: Vidre trempat

1 34,72 €         34,72 €                     

RENTAGOTS

Materials:
Carrosseria en acer inoxidable AISI 304.
Porta a doble paret
Sistema d'obertura porta amb micro interruptor.
Cuba estampada i inclinada per a un desguàs complet.
Sistema integrat de desguàs amb sobreeixidor i amb triple protecció de la bomba de 
rentat.
Sostre inclinat per garantir la higiene de les vaixelles.
Braç de aclarit en polipropilè 
Mesures:
Alçada: 595 mm
Amplada: 400 m
Profunditat: 495 mm
Cistelles: 35*35

1 587,39 €       587,39 €                   

PRESTATGERIA 
MAGATZEM

Prestatgeria multiusos fabricada en metall galvanitzat per a ús professional.
Disposa de 5 lleixes o prestatges fabricades en aglomerat, amb una capacitat de 175kg 
cadascun (si es distribueix el pes proporcionalment). 
La prestatgeria suporta un màxim de 875 kg. 
Els prestatges es poden muntar de maneres diferents, com per exemple, dues taules de 
treball o 2 prestatgeries més baixes. 
Dimensions de la prestatgeria muntada: 180 x 90 x 40cm (Alt x Ample x Fons). 
Amb barres de reforç transversals per a més estabilitat i resistència. Inclou tacs per a les 
potes i la part superior. 
Fàcil muntatge. 
Pes aproximat: 15 Kg.  https://www.manomano.es/p/estanteria-metalica-galvanizada-
875kg-5-baldas-180x90x40cm-trastero-almacen-43865863?product_id=44321670

4 31,92 €         127,70 €                   

CONGELADOR 
MAGATZEM

Emmagatzematge en cas d’avaria: 45h
Pantalla temperatura: sí
Capacitat: 390L
Quatre compartiments
Llum interior
Arriba a -8ºC
Sistema de bloqueig i sistema de drenatge de l’aigua.
Potes regulables
Mesures: 140.5 * 91.6 * 69.8 cm
Color blanc
Pes: 489kg
Escala d’eficiència: A to G
Classe d’eficiència energètica (EU 2017/1369): F 
https // mediamarkt es/es/prod ct/ congelador hori ontal hirlpool he 39352fo 42

1 496,56 €       496,56 €                   

PLANXA GRILL

Dispositiu Grill
Potencia: 2000W
Control temperatura
Capacitat: 2 sandvitxos
Capa antiadherent, mànec fred
Color: inox

1 49,93 €         49,93 €                     

REFREDADOR 
D'AMPOLLES

Refredador d'ampolles, exterior en hacer inoxidable AISI 304, respatller en xapa 
galvanitzada.
Amb 3 portes corredisses i 2 separadors.
Volum: 445 litres
Potència: 300 W
Voltatge: 220 V/50
Mesures: 1479x550c865 mm

1 783,40 €       783,40 €                   

RENTAPLATS

Rentaplats amb comandaments electromecànics
Cistella quadrada de 500x500 mm
Passate útil de rentat: 350 mm
Producció:40-30 cistelles
Capacitat cubell: 20 litres
Potència: 5050 w
Voltatge: 400/3/50 v
Mesures: 572x630x814 mm

1 783,40 €       783,40 €                   



AIGÜERA

Aigüera d'acer inoxidable AISI 304 18/10.
Amb espai per a rentaplats i respatller posterior de 105 mm.
Amb 1 cubeta de 500x400x250 mm i escurridor a l'esquerra.
Mesures: 1200x600x850 mm

1 311,98 €       311,98 €                   

AIXETA DE COLZE

Aixeta de colze cromada d'alta qualitat
Dissenyada especialment per a instal.lacions de grans cuines.

1 138,66 €       138,66 €                   

TAULA MURAL I 
PETO LATERAL

Taula mural 2050x600x900 
Construcció en acer inoxidable.
AISI 304 18/10. Peto posterior.
Amb marc de reforç.
Peto lateral 
Construcció en acer inoxidable.
AISI 304. Costat dret
Fons 600 mm.

1 554,49 €       554,49 €                   

MOBLE CAFETER

Construcció en acer inoxidable
Amb tolba picamarró i calaixos
Mesures: 1000x600x1050 mm

1 610,61 €       610,61 €                   

MÀQUINA DE GEL

Sistema de refrigeració per AIRE
Producció 24h: 50 kg
Capacitat dipòsit: 26 kg
Potència: 800 w
Voltatge: 230v - 50 Hz
Mesures: 500x585x795 mm

1 978,75 €       978,75 €                   

TAULA MURA 
AMB CUBETA

Taula mural amb cubeta 1950x600x900 mm
Construcció en acer inoxidable
AISI 304 18/10.
Peto posterior de 105 mm
Amb cubeta soldada de 500x400x250 mm a la dreta
Amb prestatgeria

1 556,50 €       556,50 €                   

AIXETA FIXA 
Aixeta fixa 1/2 de llautó cromat

1 43,36 €         43,36 €                     

AIXETA DE COLZE

Aixeta de colze cromada d'alta qualitat
Dissenyada especialment per a instal.lacions
en grans cuines.

1 138,66 €       138,66 €                   

POLSADOR A 
PEDAL

Polsador a pedal de 2 aigües
Cromat d'alta densitat

1 152,52 €       152,52 €                   

ARMARI 
CONGELACIÓ 

INOX

Capacitat: 400 litres
Gama temperatura: -18/-23 ºC
Alimentació: 230 v
Compressor: 1,5 cv
Mesures: 600x646x1875 mm

1 1.014,71 €    1.014,71 €                

FORN 
MICROONES

Plat giratori
Fàcil maneig
Volum: 24 litres
Potència: 900-1400 w
Voltatge: 230 v
Mesures: 508x420x305 mm
Amb prestage per a pared d'acer inoxidable 600x400 mm 1 300,07 €       300,07 €                   

EXTRACTOR DE 
FUMS

Campana mural 1750x800x390 mm amb parts vistes d'inox
3 filtres de plaques d'acer AISI 430 de 490x490x50 mm
Lluminària 1200x250 mm led 4000 k
Unitat de ventilació per a l'extracció, complint normativa vigent de resistència al foc 400 
ºC 2 hores:
Unic-12/6 1,5 cv T 400º RDO P3
Regulació:
Variador 1,5 kw 380 T-380 T IP66 potència variador Frec. analògic
on/off + pot 10 k 2A/250 vac
82x82x65 IP 44
Encastrable
No inclou cable de connexió

1 3.735,35 €    3.735,35 €                

SISTEMA 
EXTINCIÓ 
INCENDIS

Sistema extinció incendis

1 1.532,66 €    1.532,66 €                

TAULA 
REFRIGERADA 

Acer inoxidable amb 2 portes
Capacitat: 245 litres
Potència: 525 w
Voltatge: 220 v
Mesures: 1468x600x850 mm

1 1.276,90 €    1.276,90 €                



FREGIDORA

Capacitat oli: 2x4.5 1
Potència: 2x2,2 kw
Tensió: 230 v
Mesures: 405x425x305 mm

1 321,34 €       321,34 €                   

PLACA INDUCCIÓ

Potència: 3500 w
Tensió: 220-240 v
Diàmetre: 20 cm
Mesures: 340x445x115 mm

1 267,31 €       267,31 €                   

PLANXA
Planxa llisa de crom dur
Mesures: 480x545x210 mm
Potència: 2,6 kw
Tensió: 230 v

1 705,25 €       705,25 €                   

TAULA MURAL + 
PETO LATERAL + 
MÒDUL CALAIXOS

Taula mural d'acer inoxidable
AISI 304 18/10
Peto posterior de 105 mm amb prestatgeria
Mesures: 1400x600x850 mm
PETO LATERAL
AISI 304 en costat esquerre
Fons 600 mm
MÒDUL CALAIXOS
mòdul amb 3 calaixos d'acer inoxidable AISI 304 18/10
Mesures totals: 400x510x590 mm
No inclou cable de connexió

1 777,97 €       777,97 €                   

PRESTATGERIA 
MURAL Cosntrucció en acer inoxidable

Mesures: 1200x400 mm

1 114,24 €       114,24 €                   

ARMARI 
CONSERVACIÓ

Amb acabats d'acer inoxidable
Dotació 3 prestatgeries ajustables, amb pany i llum interior
Volum: 400 litres
Potència: 185 w
Gama Tª: 0/+8 ºC
Tensió: 230/2 v
Mesures: 600x646x1875 mm

1 898,11 €       898,11 €                   

PRESTATGERIA 
MURAL TUB Construcció en acer inoxidable

Mesures: 1200x400 mm

1 140,96 €       140,96 €                   

TRANSPORT, 
MONTATGE I 
POSADA EN 

FUNCIONAMENT

Partida corresponent a les despeses de transport,  montatge i posada en funcionament 
de les diferents màquines. Inclou mà d'obra d'operaris, dietes i desplaçaments.

1 1.252,10 €    1.252,10 €                



Plec de Condicions 
  



   
P -  PARTIDES D'OBRA I CONJUNTS

P2 -  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS

P21 -  ENDERROCS, DEMOLICIONS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES

P214 -  DESMUNTATGES O ENDERROCS D'ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ

P2140- -  ARRENCADA DE DIVISÒRIA PRACTICABLE BATENT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

P2140-4RRN.

Plec de condicions

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

Enderroc d'elements de fusteria, amb càrrega manual sobre camió o contenidor.
S'han considerat els següents elements:
- Arrencada de fulla i bastiment
- Desmuntatge de persiana de llibret
- Desmuntatge de fulla, bastiment i accessoris
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Arrencada o desmuntatge de l'element amb els mitjans adients
- Trossejament i apilada de l'element arrencat
- Aplec dels elements desmuntats
- Càrrega dels elements arrencats sobre el camió
CONDICIONS GENERALS:
Els materials arrencats han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la càrrega, en funció
dels mitjans de què es disposin i de les condicions de transport.
Quan s'apreciï alguna anomalia, es notificarà immediatament a la DF.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.
No s'ha de depositar runa sobre les bastides.
No s'acumularà runa en tanques, murs i suports propis que hagin de mantenir-se a peu dret o en edificacions i
elements aliens a l'enderroc.
No s'acumularà runa amb un pes superior als 100 kg/m2 damunt de sostres, encara que estiguin en bon estat.
Si l'arrencada o desmuntatge solsament afecta a la fusteria i al bastiment, no s'ha de malmetre el forat d'obra de
l'element que s'arrenca.
Quan s'arrenqui la fusteria en plantes inferiors a la que s'està enderrocant, no s'afectarà l'estabilitat de l'element
estructural on estigui situada, i es disposaran, en les obertures que donin al buit, proteccions provisionals.
Durant l'arrencada d'elements de fusta, s'arrencaran o doblegaran les puntes i claus.
Els vidres es desmuntaran sense trossejar-los per que no puguin produir talls o lesions.
Si s'arrenquen o desmunten elements de fusteria situats en un tancament exterior, l'edifici ha de quedar envoltat
d'una tanca d'alçària >2 m, situada a una distància de l'edifici i de la bastida > 1,5 m i convenientment
senyalitzada.
S'han de colꞏlocar proteccions com xarxes, lones, així com una pantalla inclinada rígida que sobresurti de la
façana una distància >2 m.
En finalitzar la jornada, no han de romandre elements de les edificacions en estat inestable que el vent, les
condicions atmosfèriques o bé altres causes en puguin provocar l'enderroc.
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir les condicions de
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seguretat suficients.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa.
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats.
DESMUNTATGE:
Durant el procés de desmuntatge no s'han de malmetre els elements a reutilitzar.
Si en el conjunt de peces a desmuntar hi haguéssin elements mòbils (finestrons, paravents, etc,), aquests s'han
d'immobilitzar.
Es disposarà d'una superfície ampla i arrecerada per a l'aplec del material a reutilitzar.
S'evitaran les caigudes o cops subjectant els elements que s'hagin de desmuntar amb eslingues suaus i fent-les
descendir amb politges.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'element realment arrencat o desmuntat segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

   
____________________________________________________________________________

   

   
P2 -  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS

P21 -  ENDERROCS, DEMOLICIONS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES

P214 -  DESMUNTATGES O ENDERROCS D'ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ

P2146- -  DEMOLICIÓ DE PAVIMENTS I BASES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

P2146-DJ4L.

Plec de condicions

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

Demolició d'elements de vialitat, arrencada de paviments o soleres o desmuntatge de paviments.
S'han considerat els elements següents:
- Vorada colꞏlocada sobre terra o formigó
- Rigola de formigó o de panots colꞏlocats sobre formigó
- Paviment de formigó, panots, llambordins o mescla bituminosa
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Demolició de l'element amb els mitjans adients
- Trossejament i apilada de la runa
CONDICIONS GENERALS:
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la càrrega, en funció dels
mitjans de què es disposin i de les condicions de transport.
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin (transport a abocador,
reutilització, eliminació en obra, etc.).
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material.
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2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.
El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF abans d'iniciar els treballs, on
s'ha d'especificar, com a mínim:
- Mètode d'enderroc i fases
- Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris
- Estabilitat i protecció de les construccions i elements de l'entorn i els que s'han de conservar
- Manteniment i substitució provisional dels serveis afectats pels treballs
- Mitjans d'evacuació i especificació de les zones d'abocament dels productes d'enderroc
- Cronograma dels treballs
- Pautes de control i mesures de seguretat i salut
La part per a enderrocar no ha de tenir instalꞏlacions en servei (aigua, gas, electricitat, etc.).
El paviment no ha de tenir conductes d'instalꞏlació en servei a la part per arrencar, s'han de desmuntar els aparells
d'instalꞏlació i de mobiliari existents, així com qualsevol element que pugui destorbar la feina.
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.
L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molèsties o perjudicar les construccions, bens o persones
de l'entorn.
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar.
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui afectar les construccions
veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir les condicions de
seguretat suficients.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa.
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge i transport
de productes de construcció.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

ENDERROC O FRESAT DE PAVIMENT:
m2 de paviment realment enderrocat, segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para
Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de
prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de
explanaciones, drenajes y cimentaciones (PG-3).
* Orden de 10 de febrero de 1975, por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación. NTE-ADD/1975:
Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones.

   
____________________________________________________________________________

   

   
P2 -  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS

P22 -  MOVIMENTS DE TERRES

P221 -  EXCAVACIONS

P221B- -  EXCAVACIÓ DE RASA I POU
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

P221B-EL71,P221B-EL70.

Plec de condicions

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

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

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

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

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

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

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

OBRES D'EDIFICACIÓ:
Documento Básico de Seguridad estructural de cimientos DB-SE-C, parte II del CTE, aprobado por el Real
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Decreto 314/2006.

   
____________________________________________________________________________

   

   
P2 -  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS

P22 -  MOVIMENTS DE TERRES

P225 -  REBLERT, ESTESA I PICONATGE DE TERRES

P2259- -  REPÀS I PICONATGE D'ESPLANADA O CAIXA DE PAVIMENT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

P2259-548K.

Plec de condicions

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

Operacions d'estesa de terres o granulats, i compactació si es el cas, per al reblert de rases, forats d'excavacions
o esplanades que han d'augmentar la seva cota d'acabat, i operacions de correcció de la superfície del fons d'una
excavació, prèviament al seu reblert.
S'han considerat els tipus següents:
- Repàs i piconatge d'esplanada
- Repàs i piconatge de caixa de paviment
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Repàs i piconatge:
- Preparació de la zona de treball (no inclou entibació)
- Situació dels punts topogràfics
- Execució del repàs
- Compactació de les terres, en el seu cas
REPÀS I PICONATGE D'ESPLANADA:
La qualitat del terreny posterior al repàs requereix l'aprovació explícita de la DF.
El terra de l'esplanada ha de quedar pla i anivellat.
No han de quedar zones que puguin retenir aigua.
REPÀS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT:
La qualitat del terreny posterior al repàs requereix l'aprovació explícita de la DF.
Conjunt d'operacions per a aconseguir l'acabat geomètric de la caixa del paviment.
La caixa ha de quedar plana, amb el fons i les parets repassades i a la rasant prevista.
La superfície compactada no ha de retenir aigua entollada en cap punt.
Toleràncies d'execució:
- Nivell:  - 25 mm
- Planor:  ± 15 mm/3 m

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

REPÀS I PICONATGE:
S'han d'aturar els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 2°C.
Els llocs que, per alguna raó (pendents, obres de fàbrica properes, etc.), no es puguin compactar amb l'equip
habitual, s'han d'acabar amb els mitjans adequats per a aconseguir la densitat de compactació especificada.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
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REPÀS:
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Documento Básico de Seguridad estructural de cimientos DB-SE-C, parte II del CTE, aprobado por el Real
Decreto 314/2006.

   
____________________________________________________________________________

   

   
P2 -  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS

P2A -  SUBMINISTRAMENT DE TERRES

P2A0- -  SUBMINISTRAMENT DE TERRES D'APORTACIÓ

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

P2A0-4ILS.

Plec de condicions

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

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

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

No hi han condicions específiques del procés d'execució.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

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

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

   
____________________________________________________________________________
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P3 -  FONAMENTS, CONTENCIONS I TÚNELS

P31 -  RASES I POUS

P310- -  ARMADURA DE RASES I POUS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

P310-D51N.

Plec de condicions

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

Muntatge i colꞏlocació de l'armadura formada per barres corrugades, malla electrosoldada o conjunt de barres i/o
malles d'acer, en formació d'armadura passiva d'elements estructurals de formigó, a l'excavació, a l'encofrat o
ancorades a elements de formigó existents, o soldades a perfils d'acer.
S'han considerat les armadures per als elements següents:
- Fonaments
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Tallat i doblegat de l'armadura
- Neteja de les armadures
- Neteja del fons de l'encofrat
- Colꞏlocació dels separadors
- Muntatge i colꞏlocació de l'armadura
- Subjecció dels elements que formen l'armadura
- Subjecció de l'armadura a l'encofrat
CONDICIONS GENERALS:
Per a l'elaboració, manipulació i muntatge de les armadures s'ha de seguir les indicacions de l'EHE i l'UNE 36831.
Els diàmetres, la forma, les dimensions i la disposició de les armadures han de ser les que s'especifiquen a la DT.
El nombre de barres no ha de ser mai inferior a l'especificat a la DT.
Les barres no han de tenir defectes superficials ni esquerdes.
Les armadures han de ser netes, no han de tenir òxid no adherent, pintura, greix ni d'altres substàncies que
puguin perjudicar a l'acer, al formigó o a l'adherència entre ells.
La disposició de les armadures ha de permetre un formigonament correcte de la peça, de manera que totes les
barres quedin recobertes de formigó.
En barres situades per capes, la separació entre elles ha de permetre el pas d'un vibrador intern.
La secció equivalent de les barres de l'armadura no ha de ser inferior al 95,5% de la secció nominal.
Els empalmaments entre barres han de garantir la transmissió de forces d'una barra a la següent, sense que es
produeixin lesions en el formigó proper a la zona d'empalmament.
No hi ha d'haver més empalmaments dels que consten a la DT o autoritzi la DF.
Els empalmaments han de quedar allunyats de les zones on l'armadura treballa a la màxima càrrega.
Els empalmaments es poden realitzar per solapa o per soldadura.
Per a realitzar un altre tipus d'empalmament es requerirà disposar d'assaigs que demostrin que garanteixen de
forma permanent una resistència a la ruptura no inferior a la de la menor de les dues barres que s'uneixen i que el
moviment relatiu entre elles no sigui superior a 0,1 mm.
L'armat de la ferralla s'ha de realitzar mitjançant lligat amb filferro o per aplicació de soldadura no resistent. La
disposició dels punts de lligat ha de complir l'especificat en l'apartat 69.4.3.1 de l'EHE.
La soldadura no resistent, ha de complir l'especificat en l'article 69.4.3.2 de l'EHE, seguint els procediments
establerts en la UNE 36832.
La realització dels empalmaments pel que fa al procediment, la disposició dins la peça, la llargària dels
solapaments i la posició dels diferents empalmaments en barres properes, ha de seguir les prescripcions de l'EHE,
a l'article 69.5.2.
A les solapes no s'han de disposar ganxos ni potes.
L'empalmament per soldadura s'ha de fer seguint les prescripcions de l'article 69.5.2.5 de l'EHE amb els
procediments descrits en la UNE 36832.
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No es poden disposar empalmaments per soldadura a les zones de forta curvatura de l'armadura.
Queda prohibida la soldadura d'armadures galvanitzades o amb recobriments epoxídics.
Els empalmaments mitjançant dispositius mecànics d'unió, s'han de realitzar segons les especificacions de la DT i
les indicacions del fabricant, en qualsevol cas, s'ha de complir l'especificat en l'article 69.5.2.6 de l'EHE.
Les armadures han d'estar subjectades entre elles i a l'encofrat de manera que mantinguin la seva posició durant
l'abocada i la compactació del formigó.
Les armadures d'espera han d'estar subjectades a l'engraellat dels fonaments.
La DF ha d'aprovar la colꞏlocació de les armadures abans de començar el formigonament.
Per a qualsevol classe d'armadures passives, inclosos els estreps, el recobriment no ha de ser inferior, en cap
punt, als valors determinats en la taula 37.2.4. de la norma EHE, en funció de la classe d'exposició ambiental a
que es sotmetrà el formigó armat, segons el que indica l'article 8.2.1 de la mateixa norma.
Els sistemes auxiliars per a l'armat de la peça formats per barres o filferros, encara que no formen part de
l'armadura, han de complir els recobriments mínims, a efectes de garantir la durabilitat de la peça.
Distància lliure armadura  parament: >= D màxim, >= 0,80 granulat màxim
(on: D diàmetre armadura principal o diàmetre equivalent)
Recobriment en peces formigonades contra el terreny:  >= 70 mm
Distància lliure barra doblegada - parament:  >= 2 D
La realització dels ancoratges de les barres al formigó, pel que fa a la forma, posició dins la peça i llargària de les
barres ha de seguir les prescripcions de l'EHE, article 69.5.1.
Toleràncies d'execució:
- Llargària solapa:  - 0 mm, + 50 mm
- Llargària d'ancoratge i solapa: -0,05L (<= 50 mm, mínim 12 mm), + 0,10 L (<=50 mm)
- Posició:
     - En series de barres paralꞏleles:  ± 50 mm
     - En estreps i cèrcols:  ± b/12 mm
(on b es el costat menor de la secció de l'element)
Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat a l'UNE 36831.
BARRES CORRUGADES:
Es poden colꞏlocar en contacte tres barres, com a màxim, de l'armadura principal i quatre en el cas de peces
comprimides, formigonades en posició vertical, on no sigui necessari realitzar empalmaments en les armadures.
El diàmetre equivalent del grup de les barres no ha de ser de més de 50 mm. (on diàmetre equivalent es el de la
secció circular equivalent a la suma de les seccions de les barres que formen el grup).
Si la peça ha de suportar esforços de compressió i es formigona en posició vertical, el diàmetre equivalent no ha
de ser de més de 70 mm.
No s'han de solapar barres de D >= 32 mm sense justificar satisfactòriament el seu comportament.
Els empalmaments per solapa de barres agrupades han de complir l'article 69.5.2.3 de l'EHE.
Es prohibeix l'empalmament per solapa en grups de quatre barres.
En la zona de solapament s'ha de disposar armadures transversals amb secció igual o superior a la secció de la
barra solapada més gran.
Distància lliure vertical i horitzontal entre 2 barres aïllades consecutives: >= D màxim, >= 1,25 granulat màxim, >=
20 mm
Distància entre els centres dels empalmaments de barres consecutives, segons direcció de l'armadura: >=
longitud bàsica d'ancoratge (Lb)
Distància entre les barres d'un empalmament per solapa: <= 4 D
Distància entre barres traccionades empalmades per solapa: <= 4 D, >= D màxim, >= 20 mm, >= 1,25 granulat
màxim
Llargària solapa: a x Lb neta:
(on: a coeficient indicat en la taula 69.5.2.2 de l'EHE; Lb neta valor de la taula 69.5.1.2 de la EHE).

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:
El doblegat de les armadures s'ha de fer a temperatura ambient, mitjançant doblegadores mecàniques i a velocitat
constant, amb l'ajut de mandrí, de manera que es garanteixi una curvatura constant en tota la zona.
No s'han d'adreçar colzes excepte si es pot verificar que no es faran malbé.
S'han de colꞏlocar separadors per a garantir el recobriment mínim i no han de produir fissures ni filtracions al
formigó. La disposició dels separadors ha de complir l'especificat en la taula 69.8.2 de l'EHE-08
Els separadors han d'estar expressament dissenyats per a aquesta finalitat i han de complir l'especificat en l'article
37.2.5 de l'EHE. Es prohibeix l'ús de fusta o qualsevol material residual de construcció (maó, formigó, etc.). Si han
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de quedar vistos, no poden ser metàlꞏlics.
En cas de realitzar soldadures s'han de seguir les disposicions de la norma UNE 36832 i les han d'executar
operaris qualificats d'acord amb la normativa vigent.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

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

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

NORMATIVA GENERAL:
Documento Básico de Seguridad estructural DB-SE, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto 314/2006.
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Recepció i aprovació del informe d'especejament per part del contractista.
- Inspecció abans del formigonat de totes les unitats d'obra estructurals amb observació dels següents punts:
     - Tipus, diàmetre, longitud i disposició de les barres i malles colꞏlocades.
     - Rectitud.
     - Lligams entre les barres.
     - Rigidesa del conjunt.
     - Netedat dels elements.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Bàsicament el control de l'execució està confiat a la inspecció visual de les persones que l'exerceixen, amb la qual
cosa el seu bon sentit, coneixements tècnics i experiència son fonamentals per aconseguir el nivell de qualitat
previst.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Desautorització del formigonat fins que no es prenguin les mesures de correcció adequades.

   
____________________________________________________________________________

   

   
P3 -  FONAMENTS, CONTENCIONS I TÚNELS

P31 -  RASES I POUS

P312- -  FORMIGONAMENT DE RASES I POUS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

P312-D4O0.

Plec de condicions
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Formigonament d'estructures i elements estructurals, amb formigó en massa, armat, per a pretensar, formigó
autocompactant i formigó lleuger, de central o elaborat a l'obra en planta dosificadora, que compleixi les
prescripcions de la norma EHE, abocat directament des de camió, amb bomba o amb cubilot, i operacions
auxiliars relacionades amb el formigonament i la cura del formigó.
S'han considerat els elements a formigonar següents:
- Rases i pous
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Formigonament:
- Preparació de la zona de treball
- Humectació de l'encofrat
- Abocada del formigó
- Compactació del formigó mitjançant vibratge, en el seu cas
- Curat del formigó
CONDICIONS GENERALS:
En l'execució de l'element s'han de complir les prescripcions establertes en la norma EHE-08, en especial les que
fan referència a la durabilitat del formigó i les armadures (art.8.2 i 37 de l'EHE-08) en funció de les classes
d'exposició.
El formigó estructural ha de fabricar-se en centrals específiques
El formigó colꞏlocat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa.
Després del formigonament les armadures han de mantenir la posició prevista a la DT.
La secció de l'element no ha de quedar disminuïda en cap punt per la introducció d'elements de l'encofrat ni
d'altres.
La DF comprovarà l'absència de defectes significatius en la superfície de formigó. En cas de considerar els
defectes inadmissibles d'acord amb el projecte la DF valorarà la reparació.
L'element acabat ha de tenir una superfície uniforme, sense irregularitats.
Si la superfície ha de quedar vista ha de tenir, a més, una coloració uniforme sense regalims, taques, o elements
adherits.
En el cas d'utilitzar matacà, les pedres han de quedar distribuïdes uniformement dins de la massa de formigó
sense que es toquin entre elles.
La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86 de l'EHE-08
Les toleràncies d'execució han de complir l'especificat en l'article 5 de l'annex 11 de la norma EHE-08.
Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat a l'UNE 36831.
No s'accepten toleràncies en el replanteig d'eixos en l'execució de fonaments de mitgeres, buits d'ascensor,
passos d'instalꞏlacions, etc., fora que ho autoritzi explícitament la DF.
RASES I POUS:
Toleràncies d'execució:
- Desviació en planta, del centre de gravetat: < 2% dimensió en la direcció considerada, ± 50 mm
- Nivells:
     - Cara superior del formigó de neteja: + 20 mm, - 50 mm
     - Cara superior del fonament: + 20 mm, - 50 mm
     - Gruix del formigó de neteja: - 30 mm
- Dimensions en planta:
     - Fonaments encofrats:  + 40 mm; -20mm
     - Fonaments formigonats contra el terreny (D:dimensió considerada):
          - D <= 1 m:  + 80 mm; -20mm
          - 1 m < D <= 2,5 m:  + 120 mm , -20mm
          - D > 2,5 m:  + 200 mm , -20mm
- Secció transversal (D:dimensió considerada):
     - En tots els casos:  + 5%(<= 120 mm), - 5%(<= 20 mm)
     - D <= 30 cm:  + 10 mm, - 8 mm
     - 30 cm < D <= 100 cm:  + 12 mm, - 10 mm
     - 100 cm < D:  + 24 mm, - 20 mm
- Planor (EHE-08 art.5.2.e):
     - Formigó de neteja: ± 16 mm/2 m
     - Cara superior del fonament: ± 16 mm/2 m
     - Cares laterals (fonaments encofrats)± 16 mm/2 m
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2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

FORMIGONAMENT:
Si la superfície sobre la que s'ha de formigonar ha sofert gelada, s'ha d'eliminar prèviament la part afectada.
La temperatura dels elements on s'aboca el formigó ha de ser superior als 0°C.
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que comenci l'adormiment, i a una temperatura >= 5°C.
La temperatura per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. El formigonament s'ha de suspendre quan es prevegi
que durant les 48 h següents la temperatura pot ser inferior a 0°C. Fora d'aquests límits, el formigonament
requereix precaucions explícites i l'autorització de la DF En aquest cas, s'han de fer provetes amb les mateixes
condicions de l'obra, per a poder verificar la resistència realment assolida.
Si l'encofrat és de fusta, ha de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixi l'aigua del formigó.
No s'admet l'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó.
No es procedirà al formigonat fins que la DF doni el vist-i-plau havent revisat armadures colꞏlocades en posició
definitiva.
La DF comprovarà l'absència de defectes significatius en la superfície de formigó. En cas de considerar els
defectes inadmissibles d'acord amb el projecte la DF valorarà la reparació.
No es colꞏlocarà en obra capes o tongades de formigó amb un gruix superior al que permeti una compactació
completa de la massa
Si l'abocada del formigó es fa amb bomba, la DF ha d'aprovar la instalꞏlació de bombeig prèviament al
formigonament.
No pot transcórrer més d'1,5 hora des de la fabricació del formigó fins el formigonament, a menys que la DF ho
cregui convenient per aplicar medis que retardin l'adormiment.
No s'han de posar en contacte formigons fabricats amb tipus de ciments incompatibles entre ells.
L'abocada s'ha de fer des d'una alçària petita i sense que es produeixin disgregacions.
La compactació del formigó es realitzarà mitjançant processos adequats a la consistència de la mescla i de
manera que s'eliminin forats i s'eviti la segregació.
S'ha de garantir que durant l'abocat i compactat del formigó no es produeixen desplaçaments de l'armadura.
La velocitat de formigonament ha de ser suficient per assegurar que l'aire no quedi agafat i assenti el formigó.
El formigonament s'ha de suspendre en cas de pluja o de vent fort. Eventualment, la continuació dels treballs, en
la forma que es proposi, ha de ser aprovada per la DF.
En cap cas s'ha d'aturar el formigonament si no s'ha arribat a un junt adequat.
Els junts de formigonament han de ser aprovats per la DF abans del formigonat del junt.
En tornar a iniciar el formigonament del junt s'ha de retirar la capa superficial de morter, deixant els granulats al
descobert i el junt net. Per a fer-ho no s'han d'utilitzar productes corrosius.
Abans de formigonar el junt s'ha d'humitejar, evitant que es facin tolls d'aigua en el junt.
Es poden utilitzar productes específics (com les resines epoxi) per a l'execució de junts sempre que es justifiqui i
es supervisi per la DF.
Un cop reblert l'element no s'ha de corregir el seu aplomat, ni el seu anivellament.
Durant l'adormiment i primer període d'enduriment del formigó cal assegurar el manteniment de la humitat de
l'element de formigó mitjançant el curat adequat i d'acord amb EHE-08.
Durant l'adormiment s'han d'evitar sobrecàrregues i vibracions que puguin provocar la fissuració de l'element.
FORMIGÓ ESTRUCTURAL:
La compactació s'ha de realitzar per vibratge. El gruix màxim de la tongada depèn del vibrador utilitzat. S'ha de
vibrar fins que s'aconsegueixi una massa compacta i sense que es produeixin disgregacions.
El vibratge ha de fer-se més intens a les zones d'alta densitat d'armadures, a les cantonades i als paraments.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

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

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
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CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Aprovació del pla de formigonat presentat pel contractista.
- Inspecció visual de totes les excavacions abans de la colꞏlocació de les armadures, amb observació de l'estat de
neteja i entrada d'aigua en tot el recinte.
- Presa de coordenades i cotes de totes les unitats d'obra abans del formigonat.
- Observació de la superfície sobre la que s'ha d'estendre el formigó i de les condicions d'encofrat. Mesura de les
dimensions de totes les unitats estructurals d'obra, entre els encofrats, abans de formigonar.
- Verificació de la correcte disposició de l'armat i de les mesures constructives per tal d'evitar moviments de la
ferralla durant el formigonat.
- Inspecció del procés de formigonat amb control, entre d'altres aspectes, de la temperatura i condicions
ambientals.
- Control del desencofrat i del procés i condicions de curat.
- Presa de coordenades i cotes dels punts que hagin de rebre prefabricats, després del formigonat.
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les indicacions de la DF, i el contingut del capítol 17 de la norma EHE-08.
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No es podrà iniciar el formigonat d'un element sense la corresponent aprovació de la DF.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Inspecció visual de la unitat finalitzada i control de les condicions geomètriques d'acabat, segons l'article 100.
Control de l'element construït de l'EHE-08.
- Assaigs d'informació complementària.
De les estructures  projectades i construïdes d'acord a la Instrucció EHE-08, en les que els materials i l'execució
hagin assolit la qualitat prevista, comprovada mitjançant els controls preceptius, sols necessiten sotmetre's a
assaigs d'informació i en particular a proves de càrrega, les incloses en els següents supòsits:
- Quan així ho disposi les Instruccions, reglaments específics d'un tipus d'estructura o el plec de prescripcions
tècniques particulars.
- Quan degut a caràcter particular de l'estructura convingui comprovar que la mateixa reuneix  certes condicions
específiques. En aquest cas el plec de prescripcions tècniques particulars establirà els assaigs oportuns que s'han
de realitzar, indicant amb tota precisió la forma de realitzar-los i la manera d'interpretar els resultats.
- Quan a judici de la Direcció Facultativa existeixin dubtes raonables sobre la seguretat, funcionalitat o durabilitat
de l'estructura.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les indicacions de la DF, i el contingut del capítol 17 de la norma EHE-08.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS
D'INCOMPLIMENT:
Si s'aprecien deficiències importants en l'element construït, la DF podrà encarregar assaigs d'informació
complementaria (testimonis, ultrasons, escleròmetre) sobre el formigó endurit, per tal de tenir coneixement de les
condicions de resistència assolides o altres característiques de l'element formigonat.

   
____________________________________________________________________________

   

   
P3 -  FONAMENTS, CONTENCIONS I TÚNELS

P32 -  MURS DE CONTENCIÓ

P320- -  ARMADURA PER A MURS DE CONTENCIÓ, EN BARRES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

P320-D6YB.

Plec de condicions
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Muntatge i colꞏlocació de l'armadura formada per barres corrugades, malla electrosoldada o conjunt de barres i/o
malles d'acer, en formació d'armadura passiva d'elements estructurals de formigó, a l'excavació, a l'encofrat o
ancorades a elements de formigó existents, o soldades a perfils d'acer.
S'han considerat les armadures per als elements següents:
- Fonaments
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Tallat i doblegat de l'armadura
- Neteja de les armadures
- Neteja del fons de l'encofrat
- Colꞏlocació dels separadors
- Muntatge i colꞏlocació de l'armadura
- Subjecció dels elements que formen l'armadura
- Subjecció de l'armadura a l'encofrat
CONDICIONS GENERALS:
Per a l'elaboració, manipulació i muntatge de les armadures s'ha de seguir les indicacions de l'EHE i l'UNE 36831.
Els diàmetres, la forma, les dimensions i la disposició de les armadures han de ser les que s'especifiquen a la DT.
El nombre de barres no ha de ser mai inferior a l'especificat a la DT.
Les barres no han de tenir defectes superficials ni esquerdes.
Les armadures han de ser netes, no han de tenir òxid no adherent, pintura, greix ni d'altres substàncies que
puguin perjudicar a l'acer, al formigó o a l'adherència entre ells.
La disposició de les armadures ha de permetre un formigonament correcte de la peça, de manera que totes les
barres quedin recobertes de formigó.
En barres situades per capes, la separació entre elles ha de permetre el pas d'un vibrador intern.
La secció equivalent de les barres de l'armadura no ha de ser inferior al 95,5% de la secció nominal.
Els empalmaments entre barres han de garantir la transmissió de forces d'una barra a la següent, sense que es
produeixin lesions en el formigó proper a la zona d'empalmament.
No hi ha d'haver més empalmaments dels que consten a la DT o autoritzi la DF.
Els empalmaments han de quedar allunyats de les zones on l'armadura treballa a la màxima càrrega.
Els empalmaments es poden realitzar per solapa o per soldadura.
Per a realitzar un altre tipus d'empalmament es requerirà disposar d'assaigs que demostrin que garanteixen de
forma permanent una resistència a la ruptura no inferior a la de la menor de les dues barres que s'uneixen i que el
moviment relatiu entre elles no sigui superior a 0,1 mm.
L'armat de la ferralla s'ha de realitzar mitjançant lligat amb filferro o per aplicació de soldadura no resistent. La
disposició dels punts de lligat ha de complir l'especificat en l'apartat 69.4.3.1 de l'EHE.
La soldadura no resistent, ha de complir l'especificat en l'article 69.4.3.2 de l'EHE, seguint els procediments
establerts en la UNE 36832.
La realització dels empalmaments pel que fa al procediment, la disposició dins la peça, la llargària dels
solapaments i la posició dels diferents empalmaments en barres properes, ha de seguir les prescripcions de l'EHE,
a l'article 69.5.2.
A les solapes no s'han de disposar ganxos ni potes.
L'empalmament per soldadura s'ha de fer seguint les prescripcions de l'article 69.5.2.5 de l'EHE amb els
procediments descrits en la UNE 36832.
No es poden disposar empalmaments per soldadura a les zones de forta curvatura de l'armadura.
Queda prohibida la soldadura d'armadures galvanitzades o amb recobriments epoxídics.
Els empalmaments mitjançant dispositius mecànics d'unió, s'han de realitzar segons les especificacions de la DT i
les indicacions del fabricant, en qualsevol cas, s'ha de complir l'especificat en l'article 69.5.2.6 de l'EHE.
Les armadures han d'estar subjectades entre elles i a l'encofrat de manera que mantinguin la seva posició durant
l'abocada i la compactació del formigó.
Les armadures d'espera han d'estar subjectades a l'engraellat dels fonaments.
La DF ha d'aprovar la colꞏlocació de les armadures abans de començar el formigonament.
Per a qualsevol classe d'armadures passives, inclosos els estreps, el recobriment no ha de ser inferior, en cap
punt, als valors determinats en la taula 37.2.4. de la norma EHE, en funció de la classe d'exposició ambiental a
que es sotmetrà el formigó armat, segons el que indica l'article 8.2.1 de la mateixa norma.
Els sistemes auxiliars per a l'armat de la peça formats per barres o filferros, encara que no formen part de
l'armadura, han de complir els recobriments mínims, a efectes de garantir la durabilitat de la peça.
Distància lliure armadura  parament: >= D màxim, >= 0,80 granulat màxim

Projecte d'Equipaments per bar-restaurant, cuina i magatzem
Vilagrassa

 Pàgina:    14



(on: D diàmetre armadura principal o diàmetre equivalent)
Recobriment en peces formigonades contra el terreny:  >= 70 mm
Distància lliure barra doblegada - parament:  >= 2 D
La realització dels ancoratges de les barres al formigó, pel que fa a la forma, posició dins la peça i llargària de les
barres ha de seguir les prescripcions de l'EHE, article 69.5.1.
Toleràncies d'execució:
- Llargària solapa:  - 0 mm, + 50 mm
- Llargària d'ancoratge i solapa: -0,05L (<= 50 mm, mínim 12 mm), + 0,10 L (<=50 mm)
- Posició:
     - En series de barres paralꞏleles:  ± 50 mm
     - En estreps i cèrcols:  ± b/12 mm
(on b es el costat menor de la secció de l'element)
Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat a l'UNE 36831.
BARRES CORRUGADES:
Es poden colꞏlocar en contacte tres barres, com a màxim, de l'armadura principal i quatre en el cas de peces
comprimides, formigonades en posició vertical, on no sigui necessari realitzar empalmaments en les armadures.
El diàmetre equivalent del grup de les barres no ha de ser de més de 50 mm. (on diàmetre equivalent es el de la
secció circular equivalent a la suma de les seccions de les barres que formen el grup).
Si la peça ha de suportar esforços de compressió i es formigona en posició vertical, el diàmetre equivalent no ha
de ser de més de 70 mm.
No s'han de solapar barres de D >= 32 mm sense justificar satisfactòriament el seu comportament.
Els empalmaments per solapa de barres agrupades han de complir l'article 69.5.2.3 de l'EHE.
Es prohibeix l'empalmament per solapa en grups de quatre barres.
En la zona de solapament s'ha de disposar armadures transversals amb secció igual o superior a la secció de la
barra solapada més gran.
Distància lliure vertical i horitzontal entre 2 barres aïllades consecutives: >= D màxim, >= 1,25 granulat màxim, >=
20 mm
Distància entre els centres dels empalmaments de barres consecutives, segons direcció de l'armadura: >=
longitud bàsica d'ancoratge (Lb)
Distància entre les barres d'un empalmament per solapa: <= 4 D
Distància entre barres traccionades empalmades per solapa: <= 4 D, >= D màxim, >= 20 mm, >= 1,25 granulat
màxim
Llargària solapa: a x Lb neta:
(on: a coeficient indicat en la taula 69.5.2.2 de l'EHE; Lb neta valor de la taula 69.5.1.2 de la EHE).

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:
El doblegat de les armadures s'ha de fer a temperatura ambient, mitjançant doblegadores mecàniques i a velocitat
constant, amb l'ajut de mandrí, de manera que es garanteixi una curvatura constant en tota la zona.
No s'han d'adreçar colzes excepte si es pot verificar que no es faran malbé.
S'han de colꞏlocar separadors per a garantir el recobriment mínim i no han de produir fissures ni filtracions al
formigó. La disposició dels separadors ha de complir l'especificat en la taula 69.8.2 de l'EHE-08
Els separadors han d'estar expressament dissenyats per a aquesta finalitat i han de complir l'especificat en l'article
37.2.5 de l'EHE. Es prohibeix l'ús de fusta o qualsevol material residual de construcció (maó, formigó, etc.). Si han
de quedar vistos, no poden ser metàlꞏlics.
En cas de realitzar soldadures s'han de seguir les disposicions de la norma UNE 36832 i les han d'executar
operaris qualificats d'acord amb la normativa vigent.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

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

NORMATIVA GENERAL:
Documento Básico de Seguridad estructural DB-SE, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto 314/2006.
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Recepció i aprovació del informe d'especejament per part del contractista.
- Inspecció abans del formigonat de totes les unitats d'obra estructurals amb observació dels següents punts:
     - Tipus, diàmetre, longitud i disposició de les barres i malles colꞏlocades.
     - Rectitud.
     - Lligams entre les barres.
     - Rigidesa del conjunt.
     - Netedat dels elements.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Bàsicament el control de l'execució està confiat a la inspecció visual de les persones que l'exerceixen, amb la qual
cosa el seu bon sentit, coneixements tècnics i experiència son fonamentals per aconseguir el nivell de qualitat
previst.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Desautorització del formigonat fins que no es prenguin les mesures de correcció adequades.

   
____________________________________________________________________________

   

   
P3 -  FONAMENTS, CONTENCIONS I TÚNELS

P32 -  MURS DE CONTENCIÓ

P324- -  FORMIGONAMENT DE MURS DE CONTENCIÓ

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

P324-DNJ2.

Plec de condicions

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

Formigonament d'estructures i elements estructurals, amb formigó en massa, armat, per a pretensar, formigó
autocompactant i formigó lleuger, de central o elaborat a l'obra en planta dosificadora, que compleixi les
prescripcions de la norma EHE, abocat directament des de camió, amb bomba o amb cubilot, i operacions
auxiliars relacionades amb el formigonament i la cura del formigó.
S'han considerat els elements a formigonar següents:
- Murs de contenció
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Formigonament:
- Preparació de la zona de treball
- Humectació de l'encofrat
- Abocada del formigó
- Compactació del formigó mitjançant vibratge, en el seu cas
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- Curat del formigó
CONDICIONS GENERALS:
En l'execució de l'element s'han de complir les prescripcions establertes en la norma EHE-08, en especial les que
fan referència a la durabilitat del formigó i les armadures (art.8.2 i 37 de l'EHE-08) en funció de les classes
d'exposició.
El formigó estructural ha de fabricar-se en centrals específiques
El formigó colꞏlocat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa.
Després del formigonament les armadures han de mantenir la posició prevista a la DT.
La secció de l'element no ha de quedar disminuïda en cap punt per la introducció d'elements de l'encofrat ni
d'altres.
L'element acabat ha de tenir una superfície uniforme, sense irregularitats.
Si la superfície ha de quedar vista ha de tenir, a més, una coloració uniforme sense regalims, taques, o elements
adherits.
En el cas d'utilitzar matacà, les pedres han de quedar distribuïdes uniformement dins de la massa de formigó
sense que es toquin entre elles.
La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86 de l'EHE-08
Les toleràncies d'execució han de complir l'especificat en l'article 5 de l'annex 11 de la norma EHE-08.
Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat a l'UNE 36831.
No s'accepten toleràncies en el replanteig d'eixos en l'execució de fonaments de mitgeres, buits d'ascensor,
passos d'instalꞏlacions, etc., fora que ho autoritzi explícitament la DF.
MURS DE CONTENCIÓ:
Toleràncies d'execució:
- Replanteig parcial dels eixos: ± 20 mm
- Replanteig total dels eixos: ± 50 mm
- Distància entre junts: ± 200 mm
- Amplària dels junts: ± 5 mm
- Desviació de la vertical (H alçària del mur):
     - H <= 6 m.  Extradòs: ± 30 mm, Intradòs: ± 20 mm
     - H > 6 m.  Extradòs: ± 40 mm, Intradòs: ± 24 mm
- Gruix (e):
     - e <= 50 cm: + 16 mm, - 10 mm
     - e > 50 cm: + 20 mm, - 16 mm
     - Murs formigonats contra el terreny: + 40 mm
- Desviació relativa de les superfícies planes intradòs o extradòs: ± 6 mm/3 m
- Desviació de nivell de l'aresta superior de l'intradòs, en murs vistos: ± 12 mm
- Acabat de la cara superior de l'alçat en murs vistos: ± 12 mm/3 m

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

FORMIGONAMENT:
Si la superfície sobre la que s'ha de formigonar ha sofert gelada, s'ha d'eliminar prèviament la part afectada.
La temperatura dels elements on s'aboca el formigó ha de ser superior als 0°C.
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que comenci l'adormiment, i a una temperatura >= 5°C.
La temperatura per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. El formigonament s'ha de suspendre quan es prevegi
que durant les 48 h següents la temperatura pot ser inferior a 0°C. Fora d'aquests límits, el formigonament
requereix precaucions explícites i l'autorització de la DF En aquest cas, s'han de fer provetes amb les mateixes
condicions de l'obra, per a poder verificar la resistència realment assolida.
Si l'encofrat és de fusta, ha de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixi l'aigua del formigó.
No s'admet l'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó.
No es procedirà al formigonat fins que la DF doni el vist-i-plau havent revisat armadures colꞏlocades en posició
definitiva.
La DF comprovarà l'absència de defectes significatius en la superfície de formigó. En cas de considerar els
defectes inadmissibles d'acord amb el projecte la DF valorarà la reparació.
No es colꞏlocarà en obra capes o tongades de formigó amb un gruix superior al que permeti una compactació
completa de la massa
Si l'abocada del formigó es fa amb bomba, la DF ha d'aprovar la instalꞏlació de bombeig prèviament al
formigonament.
No pot transcórrer més d'1,5 hora des de la fabricació del formigó fins el formigonament, a menys que la DF ho
cregui convenient per aplicar medis que retardin l'adormiment.
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No s'han de posar en contacte formigons fabricats amb tipus de ciments incompatibles entre ells.
L'abocada s'ha de fer des d'una alçària petita i sense que es produeixin disgregacions.
La compactació del formigó es realitzarà mitjançant processos adequats a la consistència de la mescla i de
manera que s'eliminin forats i s'eviti la segregació.
S'ha de garantir que durant l'abocat i compactat del formigó no es produeixen desplaçaments de l'armadura.
La velocitat de formigonament ha de ser suficient per assegurar que l'aire no quedi agafat i assenti el formigó.
El formigonament s'ha de suspendre en cas de pluja o de vent fort. Eventualment, la continuació dels treballs, en
la forma que es proposi, ha de ser aprovada per la DF.
En cap cas s'ha d'aturar el formigonament si no s'ha arribat a un junt adequat.
Els junts de formigonament han de ser aprovats per la DF abans del formigonat del junt.
En tornar a iniciar el formigonament del junt s'ha de retirar la capa superficial de morter, deixant els granulats al
descobert i el junt net. Per a fer-ho no s'han d'utilitzar productes corrosius.
Abans de formigonar el junt s'ha d'humitejar, evitant que es facin tolls d'aigua en el junt.
Es poden utilitzar productes específics (com les resines epoxi) per a l'execució de junts sempre que es justifiqui i
es supervisi per la DF.
Un cop reblert l'element no s'ha de corregir el seu aplomat, ni el seu anivellament.
Durant l'adormiment i primer període d'enduriment del formigó cal assegurar el manteniment de la humitat de
l'element de formigó mitjançant el curat adequat i d'acord amb EHE-08.
Durant l'adormiment s'han d'evitar sobrecàrregues i vibracions que puguin provocar la fissuració de l'element.
FORMIGÓ ESTRUCTURAL:
La compactació s'ha de realitzar per vibratge. El gruix màxim de la tongada depèn del vibrador utilitzat. S'ha de
vibrar fins que s'aconsegueixi una massa compacta i sense que es produeixin disgregacions.
El vibratge ha de fer-se més intens a les zones d'alta densitat d'armadures, a les cantonades i als paraments.
MURS DE CONTENCIÓ:
Si sobre de l'element es recolzen altres estructures, s'ha d'esperar al menys dues hores abans d'executar-los per
tal que el formigó de l'element hagi assentat.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

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

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Aprovació del pla de formigonat presentat pel contractista.
- Inspecció visual de totes les excavacions abans de la colꞏlocació de les armadures, amb observació de l'estat de
neteja i entrada d'aigua en tot el recinte.
- Presa de coordenades i cotes de totes les unitats d'obra abans del formigonat.
- Observació de la superfície sobre la que s'ha d'estendre el formigó i de les condicions d'encofrat. Mesura de les
dimensions de totes les unitats estructurals d'obra, entre els encofrats, abans de formigonar.
- Verificació de la correcte disposició de l'armat i de les mesures constructives per tal d'evitar moviments de la
ferralla durant el formigonat.
- Inspecció del procés de formigonat amb control, entre d'altres aspectes, de la temperatura i condicions
ambientals.
- Control del desencofrat i del procés i condicions de curat.
- Presa de coordenades i cotes dels punts que hagin de rebre prefabricats, després del formigonat.
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les indicacions de la DF, i el contingut del capítol 17 de la norma EHE-08.
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No es podrà iniciar el formigonat d'un element sense la corresponent aprovació de la DF.

Projecte d'Equipaments per bar-restaurant, cuina i magatzem
Vilagrassa

 Pàgina:    18



CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Inspecció visual de la unitat finalitzada i control de les condicions geomètriques d'acabat, segons l'article 100.
Control de l'element construït de l'EHE-08.
- Assaigs d'informació complementària.
De les estructures  projectades i construïdes d'acord a la Instrucció EHE-08, en les que els materials i l'execució
hagin assolit la qualitat prevista, comprovada mitjançant els controls preceptius, sols necessiten sotmetre's a
assaigs d'informació i en particular a proves de càrrega, les incloses en els següents supòsits:
- Quan així ho disposi les Instruccions, reglaments específics d'un tipus d'estructura o el plec de prescripcions
tècniques particulars.
- Quan degut a caràcter particular de l'estructura convingui comprovar que la mateixa reuneix  certes condicions
específiques. En aquest cas el plec de prescripcions tècniques particulars establirà els assaigs oportuns que s'han
de realitzar, indicant amb tota precisió la forma de realitzar-los i la manera d'interpretar els resultats.
- Quan a judici de la Direcció Facultativa existeixin dubtes raonables sobre la seguretat, funcionalitat o durabilitat
de l'estructura.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les indicacions de la DF, i el contingut del capítol 17 de la norma EHE-08.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS
D'INCOMPLIMENT:
Si s'aprecien deficiències importants en l'element construït, la DF podrà encarregar assaigs d'informació
complementaria (testimonis, ultrasons, escleròmetre) sobre el formigó endurit, per tal de tenir coneixement de les
condicions de resistència assolides o altres característiques de l'element formigonat.

   
____________________________________________________________________________

   

   
P3 -  FONAMENTS, CONTENCIONS I TÚNELS

P35 -  FONAMENTS DE FORMIGÓ ARMAT

P352- -  FONAMENT DE FORMIGÓ ARMAT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

P352-4SM1.

Plec de condicions

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

Formació i reforç d'elements estructurals de fonamentació i contenció del terreny, amb formigó armat.
S'han considerat les unitats d'obra següents:
- Fonament en rasa de formigó armat, amb part proporcional d'encofrat
- Mur de contenció de formigó armat
- Llosa de fonaments de formigó armat
- Llosa de fonaments de formigó armat, amb part proporcional d'encofrat
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Neteja i preparació del pla de recolzament
- Colꞏlocació dels separadors
- Muntatge i colꞏlocació de l'armadura
- Subjecció dels elements que formen l'armadura
- Neteja del fons de l'encofrat
- Muntatge i colꞏlocació dels elements de l'encofrat
- Pintat de les superfícies interiors de l'encofrat amb un producte desencofrant
- Tapat dels junts entre peces
- Colꞏlocació dels dispositius de subjecció i travament
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- Aplomat i anivellament de l'encofrat
- Subjecció de l'armadura a l'encofrat
- Humectació de l'encofrat
- Abocada de formigó
- Compactació del formigó mitjançant vibratge
- Reglejat i anivellament de la cara superior
- Cura del formigó
- Retirada dels apuntalaments i dels encofrats i entrada en càrrega segons el pla previst
- Desmuntatge i retirada de l'encofrat i de tot el material auxiliar, un cop la peça estructural estigui en condicions
de suportar els esforços
CONDICIONS GENERALS:
L'element acabat ha de tenir una superfície uniforme, sense irregularitats.
Si la superfície ha de quedar vista ha de tenir, a més, una coloració uniforme sense regalims, taques, o elements
adherits.
No han de tenir deformacions, cantells trencats ni fissures.
La superfície de formigó no ha de tenir defectes significatius (cocons, nius de grava, etc.) que puguin afectar la
durabilitat del element.
No s'admeten les rebaves, les discontinuïtats en el formigonament, les superfícies deteriorades, els guerxaments,
les esquerdes, les armadures visibles ni d'altres defectes que perjudiquin el seu comportament a l'obra o el seu
aspecte exterior.
Els filferros i ancoratges de l'encofrat que hagin quedat fixats al formigó s'han de tallar al ras del parament.
En la zona de solapament s'ha de disposar armadures transversals amb secció igual o superior a la secció de la
barra solapada més gran.
Fissuració màxima en funció de l'exposició ambiental definida a la taula 5.1.1.2 de l'EHE-08:
- Elements formigó armat:
     - En classe d'exposició I:  <= 0,4 mm
     - En classe d'exposició IIa, IIb, H:  <= 0,3 mm
     - En classe d'exposició IIIa, IIIb, IV, F, Qa:  <= 0,2 mm
     - En classe d'exposició IIIc, Qb, Qc:  <= 0,1 mm
- Elements formigó pretensat:
     - En classe d'exposició I:  <= 0,2 mm
     - En classe d'exposició IIa, IIb, H:  <= 0,2 mm
Les toleràncies d'execució han de complir l'especificat en l'article 5 de l'annex 11 de la norma EHE-08.
ENCEPS, LLOSES, RASES I POUS:
Toleràncies d'execució:
- Desviació en planta, del centre de gravetat: < 2% dimensió en la direcció considerada, ± 50 mm
- Nivell de la cara superior del fonament: + 20 mm, - 50 mm
- Dimensions en planta:
     - Fonaments encofrats:  + 40 mm; -20mm
     - Fonaments formigonats contra el terreny (D:dimensió considerada):
          - D <= 1 m:  + 80 mm; -20mm
          - 1 m < D <= 2,5 m:  + 120 mm , -20mm
          - D > 2,5 m:  + 200 mm , -20mm
- Secció transversal (D:dimensió considerada):
     - En tots els casos:  + 5%(<= 120 mm), - 5%(<= 20 mm)
     - D <= 30 cm:  + 10 mm, - 8 mm
     - 30 cm < D <= 100 cm:  + 12 mm, - 10 mm
     - 100 cm < D:  + 24 mm, - 20 mm
- Planor (EHE-08 art.5.2.e):
     - Cara superior del fonament: ± 16 mm/2 m
     - Cares laterals (fonaments encofrats)± 16 mm/2 m

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

L'ordre d'execució de les feines ha de ser l'indicat en el primer apartat, on s'enumeren les operacions incloses a la
unitat d'obra.
Cadascuna de les operacions que configuren la unitat d'obra ha de complir el seu plec de condicions.
Després d'executar cadascuna de les operacions que configuren la unitat d'obra, i abans de fer una operació que
oculti el resultat d'aquesta, s'ha de permetre que la DF verifiqui que es compleix el plec de condicions de
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l'operació.
Abans de formigonar, s'ha d'humitejar l'encofrat i s'ha de comprovar la situació relativa de les armadures, el nivell,
l'aplomat i la solidesa del conjunt.
No s'han de transmetre a l'encofrat vibracions de motors.
Quan entre la realització de l'encofrat i el formigonament passin més de tres mesos, s'ha de fer una revisió total de
l'encofrat, abans de formigonar.
Per al control del temps de desencofrat, s'han d'anotar a l'obra les temperatures màximes i mínimes diàries mentre
durin els treballs d'encofrat i desencofrat, així com la data en què s'ha formigonat cada element.
El desencofrat de l'element s'ha de fer sense cops ni sotragades.
Els encofrats d'elements rectes o plans de més de 6 m de llum lliure, s'han de disposar amb la contrafletxa
necessària per a que, desencofrat i carregat l'element, aquest conservi una lleugera concavitat a l'intradós.
Aquesta contrafletxa sol ser de l'ordre d'una milꞏlèsima de la llum.
S'han de colꞏlocar separadors per a garantir el recobriment mínim i no han de produir fissures ni filtracions al
formigó. La disposició dels separadors ha de complir l'especificat en la taula 69.8.2 de l'EHE-08
No es procedirà al formigonat fins que la DF doni el vist-i-plau havent revisat armadures colꞏlocades en posició
definitiva.
El formigonat de cada element es realitzarà d'acord amb un pla establert prèviament que tindrà en compte les
deformacions d'encofrats.
L'abocada del formigó s'ha de fer des d'una alçària inferior a 1 m, sense que es produeixin disgregacions. S'ha
d'evitar la desorganització de les armadures, de les malles i d'altres elements.
L'estesa del formigó ha d'iniciar-se als extrems i avançar amb tota l'alçària de l'element.
Un cop reblert l'element no s'ha de corregir el seu anivellament.
Durant l'adormiment i primer període d'enduriment del formigó cal assegurar el manteniment de la humitat de
l'element de formigó mitjançant el curat adequat i d'acord amb EHE-08.
Durant l'adormiment s'han d'evitar sobrecàrregues i vibracions que puguin provocar la fissuració de l'element.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

FONAMENT EN LLOSA, RASA, MUR DE CONTENCIÓ:
m3 de volum de fonament o mur de contenció executat, mesurat d'acord amb les especificacions de la DT.
No inclou cap operació de moviment de terres.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).

   
____________________________________________________________________________

   

   
P3 -  FONAMENTS, CONTENCIONS I TÚNELS

P35 -  FONAMENTS DE FORMIGÓ ARMAT

P354- -  MUR DE CONTENCIÓ DE FORMIGÓ ARMAT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

P354-4SM1.

Plec de condicions

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

Formació i reforç d'elements estructurals de fonamentació i contenció del terreny, amb formigó armat.
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S'han considerat les unitats d'obra següents:
- Fonament en rasa de formigó armat, amb part proporcional d'encofrat
- Mur de contenció de formigó armat
- Llosa de fonaments de formigó armat
- Llosa de fonaments de formigó armat, amb part proporcional d'encofrat
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Neteja i preparació del pla de recolzament
- Colꞏlocació dels separadors
- Muntatge i colꞏlocació de l'armadura
- Subjecció dels elements que formen l'armadura
- Neteja del fons de l'encofrat
- Muntatge i colꞏlocació dels elements de l'encofrat
- Pintat de les superfícies interiors de l'encofrat amb un producte desencofrant
- Tapat dels junts entre peces
- Colꞏlocació dels dispositius de subjecció i travament
- Aplomat i anivellament de l'encofrat
- Subjecció de l'armadura a l'encofrat
- Humectació de l'encofrat
- Abocada de formigó
- Compactació del formigó mitjançant vibratge
- Reglejat i anivellament de la cara superior
- Cura del formigó
- Retirada dels apuntalaments i dels encofrats i entrada en càrrega segons el pla previst
- Desmuntatge i retirada de l'encofrat i de tot el material auxiliar, un cop la peça estructural estigui en condicions
de suportar els esforços
CONDICIONS GENERALS:
L'element acabat ha de tenir una superfície uniforme, sense irregularitats.
Si la superfície ha de quedar vista ha de tenir, a més, una coloració uniforme sense regalims, taques, o elements
adherits.
No han de tenir deformacions, cantells trencats ni fissures.
La superfície de formigó no ha de tenir defectes significatius (cocons, nius de grava, etc.) que puguin afectar la
durabilitat del element.
No s'admeten les rebaves, les discontinuïtats en el formigonament, les superfícies deteriorades, els guerxaments,
les esquerdes, les armadures visibles ni d'altres defectes que perjudiquin el seu comportament a l'obra o el seu
aspecte exterior.
Els filferros i ancoratges de l'encofrat que hagin quedat fixats al formigó s'han de tallar al ras del parament.
En la zona de solapament s'ha de disposar armadures transversals amb secció igual o superior a la secció de la
barra solapada més gran.
Fissuració màxima en funció de l'exposició ambiental definida a la taula 5.1.1.2 de l'EHE-08:
- Elements formigó armat:
     - En classe d'exposició I:  <= 0,4 mm
     - En classe d'exposició IIa, IIb, H:  <= 0,3 mm
     - En classe d'exposició IIIa, IIIb, IV, F, Qa:  <= 0,2 mm
     - En classe d'exposició IIIc, Qb, Qc:  <= 0,1 mm
- Elements formigó pretensat:
     - En classe d'exposició I:  <= 0,2 mm
     - En classe d'exposició IIa, IIb, H:  <= 0,2 mm
Les toleràncies d'execució han de complir l'especificat en l'article 5 de l'annex 11 de la norma EHE-08.
MURS DE CONTENCIÓ:
Toleràncies d'execució:
- Distància entre junts: ± 200 mm
- Amplària dels junts: ± 5 mm
- Desviació de la vertical (H alçària del mur):
     - H <= 6 m.  Extradòs: ± 30 mm, Intradòs: ± 20 mm
     - H > 6 m.  Extradòs: ± 40 mm, Intradòs: ± 24 mm
- Gruix (e):
     - e <= 50 cm: + 16 mm, - 10 mm
     - e > 50 cm: + 20 mm, - 16 mm
     - Murs formigonats contra el terreny: + 40 mm
- Desviació relativa de les superfícies planes intradòs o extradòs: ± 6 mm/3 m
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- Desviació de nivell de l'aresta superior de l'intradòs, en murs vistos: ± 12 mm
- Acabat de la cara superior de l'alçat en murs vistos: ± 12 mm/3 m

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

L'ordre d'execució de les feines ha de ser l'indicat en el primer apartat, on s'enumeren les operacions incloses a la
unitat d'obra.
Cadascuna de les operacions que configuren la unitat d'obra ha de complir el seu plec de condicions.
Després d'executar cadascuna de les operacions que configuren la unitat d'obra, i abans de fer una operació que
oculti el resultat d'aquesta, s'ha de permetre que la DF verifiqui que es compleix el plec de condicions de
l'operació.
Abans de formigonar, s'ha d'humitejar l'encofrat i s'ha de comprovar la situació relativa de les armadures, el nivell,
l'aplomat i la solidesa del conjunt.
No s'han de transmetre a l'encofrat vibracions de motors.
Quan entre la realització de l'encofrat i el formigonament passin més de tres mesos, s'ha de fer una revisió total de
l'encofrat, abans de formigonar.
Per al control del temps de desencofrat, s'han d'anotar a l'obra les temperatures màximes i mínimes diàries mentre
durin els treballs d'encofrat i desencofrat, així com la data en què s'ha formigonat cada element.
El desencofrat de l'element s'ha de fer sense cops ni sotragades.
Els encofrats d'elements rectes o plans de més de 6 m de llum lliure, s'han de disposar amb la contrafletxa
necessària per a que, desencofrat i carregat l'element, aquest conservi una lleugera concavitat a l'intradós.
Aquesta contrafletxa sol ser de l'ordre d'una milꞏlèsima de la llum.
S'han de colꞏlocar separadors per a garantir el recobriment mínim i no han de produir fissures ni filtracions al
formigó. La disposició dels separadors ha de complir l'especificat en la taula 69.8.2 de l'EHE-08
No es procedirà al formigonat fins que la DF doni el vist-i-plau havent revisat armadures colꞏlocades en posició
definitiva.
El formigonat de cada element es realitzarà d'acord amb un pla establert prèviament que tindrà en compte les
deformacions d'encofrats.
L'abocada del formigó s'ha de fer des d'una alçària inferior a 1 m, sense que es produeixin disgregacions. S'ha
d'evitar la desorganització de les armadures, de les malles i d'altres elements.
L'estesa del formigó ha d'iniciar-se als extrems i avançar amb tota l'alçària de l'element.
Un cop reblert l'element no s'ha de corregir el seu anivellament.
Durant l'adormiment i primer període d'enduriment del formigó cal assegurar el manteniment de la humitat de
l'element de formigó mitjançant el curat adequat i d'acord amb EHE-08.
Durant l'adormiment s'han d'evitar sobrecàrregues i vibracions que puguin provocar la fissuració de l'element.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

FONAMENT EN LLOSA, RASA, MUR DE CONTENCIÓ:
m3 de volum de fonament o mur de contenció executat, mesurat d'acord amb les especificacions de la DT.
No inclou cap operació de moviment de terres.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).

   
____________________________________________________________________________

   

   
P3 -  FONAMENTS, CONTENCIONS I TÚNELS

P3Z -  ELEMENTS ESPECIALS PER A FONAMENTS

P3Z3- -  CAPA DE NETEJA I ANIVELLAMENT
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

P3Z3-D527.

Plec de condicions

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

Formació de capa de neteja i anivellament, mitjançant l'abocada de formigó al fons de les rases o dels pous de
fonamentació prèviament excavats.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Neteja, refinat i preparació de la superfície del fons de l'excavació
- Situació dels punts de referència dels nivells
- Abocada i estesa del formigó
- Curat del formigó
CONDICIONS GENERALS:
La superfície ha de ser plana i anivellada.
Els formigons de neteja han de tenir una dosificació mínima de 150 kg/m3 de ciment.
La mida màxima del granulat es recomanable sigui inferior a 30 mm.
Es tipificaran de la manera següent: HL-150/C/TM, on C = consistència i TM= mida màxima del granulat.
El formigó no ha de tenir disgregacions ni buits a la massa.
Gruix de la capa de formigó: >= 10 cm
Toleràncies d'execució:
- Gruix de la capa: - 30 mm
- Nivell: +20 / - 50 mm
- Planor:  ± 16 mm/2 m

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

L'acabat del fons de la rasa o pou, s'ha de fer immediatament abans de colꞏlocar el formigó de neteja. Si ha de
passar un temps entre l'excavació i l'abocada del formigó, cal deixar els 10 o 15 cm finals del terreny sense
extreure, i fer l'acabat final del terreny just abans de fer la capa de neteja.
La temperatura ambient per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C.
El formigonament s'ha d'aturar, com a norma general, en cas de pluja o quan es preveu que durant les 48 hores
següents la temperatura pot ser inferior a 0°C.
El formigó s'ha de colꞏlocar abans d'iniciar l'adormiment.
L'abocada s'ha de fer sense que es produeixin disgregacions.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Documento Básico de Seguridad estructural DB-SE, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto 314/2006.
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Observació de la superfície sobre la que s'ha d'estendre la capa de neteja.
- Inspecció del procés de formigonat amb control de la temperatura ambient.
- Control de les condicions geomètriques d'acabat (gruix, nivell i planor).
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CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Les operacions de control s'han de realitzar segons les indicacions de la DF.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No es podrà iniciar el formigonat d'un element sense la corresponent aprovació de la DF.
La correcció dels defectes observats ha d'anar a càrrec del contractista.

   
____________________________________________________________________________

   

   
P4 -  ESTRUCTURES

P44 -  ESTRUCTURES D'ACER

P446- -  ELEMENT D'ANCORATGE, COLꞏLOCAT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

P446-DMAC.

Plec de condicions

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

Formació d'elements estructurals amb perfils normalitzats d'acer, utilitzats directament o formant peces
compostes.
S'han considerat els elements següents:
- Elements d'ancoratge
S'han considerat els tipus de perfils següents:
- Perfils d'acer laminat en calent, de les sèries IPN, IPE, HEA, HEB, HEM o UPN, d'acer S275JR, S275J0, S275J2,
S355JR, S355J0 o S355J2, segons EAE-2011, UNE-EN 10025-2
- Perfils d'acer laminat en calent de les sèries L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular o planxa, d'acer S275JR,
S275J0, S275J2, S355JR, S355J0 o S355J2, segons EAE-2011, UNE-EN 10025-2
- Perfils foradats d'acer laminat en calent de les sèries rodó, quadrat o rectangular d'acer S275J0H o S355J2H,
segons EAE-2011, UNE-EN 10210-1
- Perfils foradats conformats en fred de les sèries rodó, quadrat o rectangular d'acer S275J0H o S355J2H, segons
EAE-2011, UNE-EN 10219-1
- Perfils conformats en fred, de les sèries L, LD, U, C, Z, o Omega, d'acer S235JRC, segons EAE-2011, UNE-EN
10025-2
S'han considerat els acabats superficials següents:
- Pintat amb una capa d'emprimació antioxidant
- Galvanitzat
S'han considerat els tipus de colꞏlocació següents:
- Colꞏlocació amb soldadura
- Colꞏlocació amb cargols
- Colꞏlocació sobre obres de fàbrica o de formigó, recolzats o encastats
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Replanteig i marcat dels eixos
- Colꞏlocació i fixació provisional de la peça
- Aplomat i anivellació definitius
- Execució de les unions, en el seu cas
- Comprovació final de l'aplomat i dels nivells
CONDICIONS GENERALS:
Els materials utilitzats han de tenir la qualitat establerta a la DT. No s'han de fer modificacions sense autorització
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de la DF encara que suposin un increment de les característiques mecàniques.
La peça ha d'estar colꞏlocada a la posició indicada a la DT, amb les modificacions aprovades per la DF.
La peça ha d'estar correctament aplomada i nivellada.
Quan la peça sigui composta, la disposició dels diferents elements de la peça, les seves dimensions, tipus d'acer i
perfils s'han de correspondre amb les indicacions de la DT.
Cada component de l'estructura ha de dur una marca d'identificació que ha de ser visible desprès del muntatge.
Aquesta marca no ha d'estar feta amb entalladura cisellada.
La marca d'identificació ha d'indicar l'orientació de muntatge del component estructural quan aquesta no es
dedueixi clarament de la seva forma.
Els elements de fixació, i les xapes, plaques petites i accessoris de muntatge han d'anar embalats i identificats
adequadament.
L'element ha d'estar pintat amb una capa de protecció de pintura antioxidant, excepte si està galvanitzat.
Els cantells de les peces no han de tenir òxid adherit, rebaves, estries o irregularitats que dificultin el contacte amb
l'element que s'han d'unir.
Si el perfil està galvanitzat, la colꞏlocació de l'element no ha de produir desperfectes en el recobriment del zenc.
L'element no s'ha d'adreçar un cop colꞏlocat definitivament.
No es permet reblir amb soldadura els forats que han estat practicats a l'estructura per a disposar cargols
provisionals de muntatge.
Toleràncies d'execució:
- En obres d'edificació:  Límits establerts als apartats 11.1 i 11.2 del DB-SE A i a l'article 80 de l'EAE.
- En obres d'enginyeria civil:  Límits establerts a l'article 640.12 del PG3 i l'article 80 de l'EAE.   
COLꞏLOCACIÓ AMB CARGOLS:
S'utilitzaran cargols normalitzats d'acord a les normes recollides a la taula 29.2.b de l'EAE
Els cargols aixamfranats, cargols calibrats, perns articulats i els cargols hexagonals d'injecció s'han d'utilitzar
seguint les instruccions del seu fabricant i han de complir els requisits addicionals establerts a l'article 29.2 de
l'EAE.
La situació dels cargols a la unió ha de ser tal que redueixi la possibilitat de corrosió i pandeig local de les xapes, i
ha de facilitar el muntatge i les inspeccions.
El diàmetre nominal mínim dels cargols ha de ser de 12 mm.
La rosca pot estar inclosa en el pla de tall, excepte en el cas que els cargols s'utilitzin com a calibrats.
Després del collat l'espiga del cargol ha de sobresortir de la rosca de la femella. Entre la superfície de recolzament
de la femella i la part no roscada de l'espiga ha d'haver, com a mínim:
- En cargols pretesats:  4 filets complerts més la sortida de la rosca
- En cargols sense pretesar: 1 filet complert més la sortida de la rosca
Les superfícies dels caps de cargols i femelles han d'estar perfectament planes i netes.
En els cargols colꞏlocats en posició vertical, la femella ha d'estar situada per sota del cap del cargol.
En els forats rodons normals i amb cargols sense pretesar no és necessari utilitzar volanderes. Si s'utilitzen han
d'anar sota el cap dels cargols, han de ser aixamfranades i el xamfrà ha d'estar situat en direcció al cap del cargol.
En els cargols pretesats, les volanderes han de ser planes endurides i han d'anar colꞏlocades de la forma següent:
- Cargols 10.9: sota el cap del cargol i de la femella
- Cargols 8.8: sota de l'element que gira
Toleràncies d'execució:
- Franquícia màxima entre superfícies adjacents:
     - Si s'utilitzen cargols no pretesats:  2 mm
     - Si s'utilitzen cargols pretesats:  1 mm
- Diàmetre dels forats:
     - En obres d'edificació:  Límits establerts a l'apartat 11.1 del DB-SE A i a l'article 76.2 de l'EAE
     - En obres d'enginyeria civil:  Límits establerts als apartats 640.5.1.3 i 640.5.1.4 del PG3 i a l'article 76.2 de
l'EAE
- Posició dels forats:
     - En obres d'edificació:  Límits establerts a l'apartat 11.1 del DB-SE A i a l'article 76.2 de l'EAE
     - En obres d'enginyeria civil:  Límits establerts a l'apartat 640.5.1.1 del PG3 i a l'article 76.2 de l'EAE
COLꞏLOCACIÓ AMB SOLDADURA:
El material d'aportació utilitzat ha de ser apropiat als materials a soldar i al procediment de soldadura.
Les característiques mecàniques del material d'aportació han de ser superiors a les del material base.
En acers de resistència millorada a la corrosió atmosfèrica, la resistència a la corrosió del material d'aportació ha
de ser equivalent a la del material base.
El plec de prescripcions tècniques particulars definirà el sistema de protecció enfront la corrossió.   
Els mètodes de protecció podran ser:
- Metalització, segons l'UNE-EN ISO 2063.
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- Galvanització en calent, segons l'UNE-EN ISO 1461.
- Sistemes de pintura, segons l'UNE-EN ISO 12944.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:
El constructor ha d'elaborar els plànols de taller i un programa de muntatge que han de ser aprovats per la DF
abans d'iniciar els treballs en obra.
Qualsevol modificació durant els treballs ha d'aprovar-la la DF i reflectir-se posteriorment en els plànols de taller.
Els components estructurals s'han de manipular evitant que es produeixin deformacions permanents i procurant
que els desperfectes superficials siguin mínims. Han d'anar protegits en els punts de subjecció.
Tot subconjunt estructural que durant les operacions de càrrega, transport, emmagatzematge i muntatge
experimenti desperfectes, s'ha de reparar fins que sigui conforme.
Si durant el transport el material ha sofert desperfectes que no poden ser corregits o es preveu que després
d'arreglar-los afectarà al seu treball estructural, la peça ha de ser substituïda.
Els components de l'estructura s'han d'emmagatzemar apilats sobre el terreny sense estar en contacte amb el
terra i de forma que no es produeixi acumulació d'aigua.
El muntatge de l'estructura s'ha de fer d'acord amb el programa de muntatge i garantint la seguretat estructural en
tot moment.
Durant les operacions de muntatge, l'estructura ha de resistir, en condicions de seguretat, les càrregues
provisionals de muntatge i els efectes de les càrregues de vent.
Les traves i encastaments o subjeccions provisionals s'han de mantenir en la seva posició fins que l'avanç del
muntatge permeti que puguin ser retirats de forma segura.
Les unions per a peces provisionals necessàries per al muntatge s'han de fer de forma que no debilitin l'estructura
ni disminueixin la seva capacitat de servei.
La secció de l'element no ha de quedar disminuida pels sistemes de muntatges utilitzats.
Els dispositius d'ancoratge provisionals s'han d'assegurar per a evitar que s'afluixin de forma involuntària.
Durant el procés de muntatge, el constructor ha de garantir que ninguna part de l'estructura estigui deformada o
sobrecarregada permanentment per l'apilament de materials estructurals o per càrregues provisionals de
muntatge.
Un cop muntada una part de l'estructura, s'ha d'alinear al més aviat possible i immediatament després completar
el cargolament.
No s'han de fer unions permanents fins que una part suficient de l'estructura no estigui ben alineada, anivellada,
aplomada i unida provisionalment de manera que no es produeixin desplaçaments durant el muntatge o l'alineació
posterior de la resta de l'estructura.
La preparació de les unions que s'hagin de realitzar a obra es farà a taller.
Els desperfectes que les operacions de magatzematge i manipulació ocasionin en l'acabat superficial de
l'estructura s'han de reparar amb procediments adequats.
Es tindrà especial cura del drenatge de cobertes i façanes, així com s'evitaran zones on es pugui dipositar l'aigua
de forma permanent.
Els elements de fixació i ancoratge dispossaran de protecció adient a la classe d'expossició ambiental.   
Per a la reparació de superfícies galvanitzades s'han d'utilitzar productes de pintura adequats aplicats sobre àrees
que agafin, com a mínim, 10 mm de galvanització intacta.
Les parts que hagin de quedar de difícil accés després del seu muntatge han de rebre el tractament de protecció
després de la inspecció i acceptació de la DF i abans del muntatge.
Les estructures amb planxes i peces primes conformades en fred s'executaran considerant els requisits
addicionals de l'UNE-ENV 1090-2.
Les estructures amb acers d'alt límit elàstic s'executaran considerant els requisits addicionals de l'UNE-ENV
1090-3.
Les estructures amb gelosia de secció foradada s'executaran tenint en compte els requisits addicionals de
l'UNE-ENV 1090-4.
COLꞏLOCACIÓ AMB CARGOLS:
Els forats per als cargols s'han de fer amb perforadora mecànica. S'admet un altre procediment sempre que
proporcioni un acabat equivalent.
Es permet l'execució de forats amb punxonatge sempre que es compleixin els requisits establerts a l'apartat 10.2.3
del DB-SE A en obres d'edificació o els establerts a l'apartat 640.5.1.1 del PG3 en obres d'enginyeria civil.
És recomanable que, sempre que sigui possible, es perforin d'un sol cop els forats que travessin dues o més
peces.
Els forats allargats s'han de fer amb una operació de punxonatge, o amb la perforació o punxonatge de dos forats i
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posterior oxitall.
Després de perforar les peces i abans d'unir-les s'han d'eliminar les rebaves.
Els cargols i les femelles no s'han de soldar, a menys que així ho expliciti el plec de condicions tècniques
particulars.
S'han de colꞏlocar el nombre suficient de cargols de muntatge per assegurar la immobilitat de les peces armades i
el contacte íntim de les peces d'unió.
Les femelles s'han de muntar de manera que la seva marca de designació sigui visible després del muntatge.
En els cargols sense pretesar, cada conjunt de cargol, femella i volandera(es) s'ha de collar fins arribar al "collat a
tocar" sense sobretesar els cargols. En grups de cargols aquest procés s'ha de fer progressivament començant
pels cargols situats al centre. Si és necessari s'han de fer cicles addicionals de collat .
Abans de començar el pretesat, els cargols pretesats d'un grup s'han de collar d'acord amb el que s'ha indicat per
als cargols sense pretesar. Per a que el pretesat sigui uniforme s'han de fer cicles addicionals de collat.
S'han de retirar els conjunts de cargol pretesat, femella i volandera(es) que després de collats fins al pretesat
mínim, s'afluixin.
El collat dels cargols pretesats s'ha de fer seguint un dels procediments següents:
- Mètode de la clau dinamomètrica.
- Mètode de la femella indicadora.
- Mètode convinat.
Les superfícies que han de transmetre esforços per fricció s'han de netejar d'olis amb netejadors químics. Després
de la preparació i fins l'armat i cargolat s'han de protegir amb cobertes impermeables.
La zona sense revestir situada al voltant del perímetre de la unió amb cargols no s'ha de tractar fins que no s'hagi
inspeccionat la unió.
COLꞏLOCACIÓ AMB SOLDADURA:
Els procediments autoritzats per a realitzar unions soldades són:
- Per arc elèctric manual amb elèctrode revestit
- Per arc amb fil tubular, sense protecció gasosa
- Per arc submergit amb fil/filferro
- Per arc submergit amb elèctrode nu
- Per arc amb gas inert
- Per arc amb gas actiu
- Per arc amb fil tubular, amb protecció de gas actiu
- Per arc amb fil tubular, amb protecció de gas inert
- Per arc amb elèctrode de wolfram i gas inert
- Per arc de connectors
Les soldadures s'han de fer protegides dels efectes directes del vent, de la pluja i de la neu.
A l'obra i a disposició del personal encarregat de soldar hi ha d'haver un pla de soldatge, que ha d'incloure, com a
mínim, els detalls, mida i tipus de les unions, especificacions dels tipus d'electròdes i preescalfament, seqüència
de soldadura, limitacions a la soldadura discontinua i comprovacions intermèdies, girs o voltes de les peces   
necessàries per la soldadura, detall de les fixacions provisionals, disposicions en front l'esquinçament laminar,
referència al pla d'inspecció i assaigs, i tots els requeriments per al identificació de les soldadures.
Les soldadures s'han de fer per soldadors certificats per un organisme acreditat i qualificats segons l'UNE-EN
287-1.
La coordinació de les tasques de soldadura s'ha de fer per soldadors qualificats i amb experiència amb el tipus
d'operació que supervisen.
Abans de començar a soldar s'ha de verificar que les superfícies i vores a soldar són adequades al procés de
soldadura i que estan lliures de fissures.
Totes les superfícies a soldar s'han de netejar de qualsevol material que pugui afectar negativament la qualitat de
la soldadura o perjudicar el procés de soldatge. S'han de mantenir seques i lliures de condensacions.
Els components a soldar han d'estar correctament colꞏlocats i fixos en la seva posició mitjançant dispositius
adequats o soldadures de punteig, de manera que les unions a soldar siguin accessibles i visibles per al soldador.
No s'han d'introduir soldadures addicionals.
El muntatge de l'estructura s'ha de fer de manera que les dimensions finals dels components estructurals estiguin
dintre de les toleràncies establertes.
Els dispositius provisionals utilitzats per al muntatge de l'estructura, s'han de retirar sense fer malbé les peces.
Les soldadures provisionals s'han d'executar seguint les especificacions generals. S'han d'eliminar totes les
soldadures de punteig que no s'incorporin a les soldadures finals.
Quan el tipus de material de l'acer i/o la velocitat de refredament puguin produir un enduriment de la zona
tèrmicament afectada s'ha de considerar la utilització del precalentament. Aquest s'ha d'estendre 75 mm en cada
component del metall base.
No s'ha d'accelerar el refredament de les soldadures amb mitjans artificials.
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Els cordons de soldadura successius no han de produir osques.
Després de fer un cordó de soldadura i abans de fer el següent, cal netejar l'escòria per mitjà d'una picola i d'un
raspall.
L'execució dels diferents tipus de soldadures s'ha de fer d'acord amb els requisits establerts a l'apartat 10.3.4 del
DB-SE A  i l'article 77 de l'EAE per a obres d'edificació o d'acord amb l'article 640.5.2 del PG3  i l'article 77 de
l'EAE per a obres d'enginyeria civil.
No s'han d'utilitzar materials de protecció que perjudiquin la qualitat de la soldadura a menys de 150 mm de la
zona a soldar.
Les soldadures i el metall base adjacent no s'han de pintar sense haver eliminat prèviament l'escòria.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

BIGUES, BIGUETES, CORRETGES, ENCAVALLADES, LLINDES, PILARS, TRAVES, ELEMENTS
D'ANCORATGE, ELEMENTS AUXILIARS:
kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents:
- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

OBRES D'EDIFICACIÓ:
Real Decreto 751/2011, de 27 de mayo, por el que se aprueba la Instrucción de Acero Estructural (EAE).
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2.
Documento Básico de Acero DB-SE-A.
* UNE-ENV 1090-1:1997 Ejecución de estructuras de acero. Parte 1: Reglas generales y reglas para edificación.
OBRES D'ENGINYERIA CIVIL:
Real Decreto 751/2011, de 27 de mayo, por el que se aprueba la Instrucción de Acero Estructural (EAE).
Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras
de Carreteras y Puentes (PG-3).

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Abans de l'inici de l'execució, la DF verificarà que existeix un programa de control desenvolupat pel constructor,
tant per als productes com per a l'execució.
Previ al subministrament, el constructor presentarà a la DF la següent documentació:
- creditació que el procés de muntatge al taller dels elements de l'estructura posseeix distintiu de qualitat
reconegut.
- Acreditació que els productes d'acer posseeixen distintiu de qualitat reconegut.
- En processos de soldadura, certificats d'homologació dels soldadors segons UNE-EN 2871 i del procés de
soldadura segons UNE-EN ISO 15614-1.
La DF comprovarà que els productes d'acer subministrats pel taller a l'obra, s'acompanyen de la seva fulla de
subministrament, en cas que no es pugui realitzar la traçabilitat de la mateixa, aquesta serà rebutjada.
Prèvi a l'execució es fabricaran per a cada element i cada material a tallar, com a mínim quatre provetes, per part
del control extern de l'entitat de control segons l'article 91.2.2.1 de l'EAE.
Es comprovarà que les dimensions dels elements elaborats al taller son les mateixes que les dels plànols de taller
, considerant-se les toleràncies al plec de condicions.
Amb anterioritat a la fabricació, el constructor proposarà la seqüència d'armat i soldadura, aquesta haurà de ser
aprovada per la DF.
Es marcaran les peces amb pintura segons plànols de taller, per identificar-les durant el muntatge al taller i a
l'obra.
L'autocontrol del procés de muntatge inclourà com a mínim:
-Identificació del elements.
-Situació dels eixos de simetria.
-Situació de les zones de suport contigües.
-Paralꞏlelisme d'ales i platabandes.
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-Perpendicularitat d'ales i ànimes.
-Abonyegament, rectitud i planor d'ales i ànimes.
-Contrafletxes.
La freqüència de comprovació serà del 100% per elements principals i del 25% per a elements secundaris.   
La DF comprovarà amb antelació al muntatge la correspondència entre el projecte i els elements elaborats al
taller, i la documentació del subministrament.
El constructor elaborarà la documentació corresponent al muntatge, aquesta  serà aprovada per la DF, i com a
mínim inclourà:
-Memòria de muntatge.
-Plànols de muntatge.
-Programa d'inspecció.
Es comprovarà la conformitat de totes les operacions de muntatge, especialment:
-L'ordre de cada operació.
-Eines utilitzades.
-Qualificació del personal.
-Traçabilitat del sistema.
UNIONS SOLDADES:
Els soldadors hauran d'estar en disposició de la qualificació adient conforme a l'apartat 77.4.2 de l'EAE.
Cada soldador identificarà el seu treball amb marques personals no transferibles.
La soldadura es realitzarà segons l'apartat 77.4.1 de la  EAE, el constructor realitzarà el assajos i probes
necessàries per establir el mètode de soldadura més adient.   
Abans de realitzar la soldadura, es farà una inspecció de les peces a unir segons l'UNE-EN 970.
Les inspeccions de les soldadures les realitzarà un inspector de soldadura de nivell 2 o persona autoritzada per la
DF.
UNIONS CARGOLADES:
Es comprovaran .els parells de serratge aplicats als cargols.
En el cas de cargols pretesats es comprovarà que l'esforç aplicat és superior al mínim establert.
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de fer segons les indicacions de la DF.
La mesura de les longituds es farà amb regla o cinta metàlꞏlica, d'exactitud no menor de 0,1 mm en cada metre, i
no menor que 0,1 per mil en longituds majors.
La mesura de les fletxes de les barres es realitzarà per comparació entre la directriu del perfil i la línia recta
definida entre les seccions extremes materialitzada amb un filferro tesat.
UNIONS SOLDADES:
La DF determinarà les soldadures que han de ser objecte d'anàlisi.
Els percentatges indicats poden ser variats, segons criteris de la DF, en funció dels resultats de la inspecció visual
realitzada i dels anàlisis anteriors.
UNIONS CARGOLADES:
La DF determinarà les unions que han de ser objecte d'anàlisi.
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
El taller de fabricació ha de disposar d'un control dimensional adequat.
Quan es sobrepassi alguna de les toleràncies especificades en algun control, es corregirà la implantació en obra.
A més a més, s'augmentarà el control, en l'apartat incomplet, fins a un 20% d'unitats. Si encara es troben
irregularitats, es faran les oportunes correccions i/o rebuigs i es farà el control sobre el 100 % de les unitats amb
les oportunes actuacions segons el resultat.
UNIONS SOLDADES:
La qualificació dels defectes observats en les inspeccions visuals i en les realitzades per mètodes no destructius,
es farà d'acord amb les especificacions fixades al Plec de Condicions Particulars de l'obra.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Inspecció visual de la unitat acabada.
En l'estructura acabada han de realitzar-se, les comprovacions i proves de servei previstes en projecte i/o
ordenades per DF conjuntament amb les exigides per la normativa vigent.
UNIONS SOLDADES:
En l'estructura acabada han de realitzar-se, les comprovacions i proves de servei previstes en projecte i/o
ordenades per DF conjuntament amb les exigides per la normativa vigent.
Es controlaran tots els cordons de soldadura.
Les soldadures que durant el procés de fabricació resultin inaccessibles, seran inspeccionades amb anterioritat.
A l'autocontrol de les soldadures es comprovarà com a mínim:
-Inspecció visual de tots els cordons.
-Comprovacions mitjançant assajos no destructius segons la taula 91.2.2.5 de l'EAE.
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Es realitzaran els següents assajos no destructius segons la norma EN12062
-Líquids penetrants(LP) segons UNE-EN 1289.
-Partícules magnètiques(PM),segons UNE-EN 1290.
-Ultrasons(US), segons UNE-EN 1714.
-Radiografies(RX), segons UNE-EN 12517.
A tots els punt a on existeixin creuament de cordons de soldadura es realitzarà una radiografia addicional
Es realitzarà una inspecció mitjançant partícules magnètiques o líquids penetrants d'un 15% del total de la longitud
de les soldadures en angle.
Es realitzarà una inspecció radiogràfica i ultrasònica de les soldadures a topar en planxes i unions en T quan
aquestes siguin a topar.
Els criteris d'acceptació de les soldadures es basaran en l'UNE-EN ISO 5817.
UNIONS CARGOLADES:
La freqüència de comprovació serà del 100% per elements principals com bigues, i del 25% per a elements
secundaris com rigiditzadors.   
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de fer segons les indicacions de la DF.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS
D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.
UNIONS SOLDADES:
No s'acceptaran soldadures que no compleixin amb les especificacions.
No s'acceptaran unions soldades que no compleixin amb els assaigs no destructius.
No s'acceptaran soldadures realitzades per soldadors no qualificats

   
____________________________________________________________________________

   

   
P4 -  ESTRUCTURES

P4D -  ENCOFRATS I ALLEUGERIDORS

P4D5- -  ENCOFRAT INDUSTRIALITZAT PER A MURS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

P4D5-9LVM.

Plec de condicions

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

Muntatge i desmuntatge dels elements metàlꞏlics, de fusta, de cartró, o altres materials que formen el motlle on
s'abocarà el formigó.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Neteja i preparació del pla de recolzament
- Muntatge i colꞏlocació dels elements de l'encofrat
- Pintat de les superfícies interiors de l'encofrat amb un producte desencofrant
- Tapat dels junts entre peces
- Colꞏlocació dels dispositius de subjecció i travament
- Aplomat i anivellament de l'encofrat
- Disposició d'obertures provisionals a la part inferior de l'encofrat, quan calgui
- Humectació de l'encofrat, si és de fusta
- Desmuntatge i retirada de l'encofrat i de tot el material auxiliar
La partida inclou totes les operacions de muntatge i desmuntatge de l'encofrat.
CONDICIONS GENERALS:
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Abans dels seu muntatge s'haurà de disposar d'un projecte del cindri on han de quedar reflectits com a mínim:
- Justificació de la seva seguretat, límit de les deformacions abans i desprès del formigonat
- Plànols executius del cindri i els seus components
- Plec de prescripcions tècniques del cindri i els seus elements com perfils metàlꞏlics, tubs, grapes, etc..
S'ha de disposar d'un procediment escrit per al muntatge i desmuntatge del cindri o apuntalament on figurin els
requisits per a la seva manipulació, ajust, contrafletxa, càrregues, desclavament i desmantellament.
La DF disposarà d'un certificat on es garanteixi que els seus components compleixen amb les especificacions del
plec de condicions tècniques.
Els elements que formen l'encofrat i les seves unions han de ser suficientment rígids i resistents per a garantir les
toleràncies dimensionals i per a suportar, sense assentaments ni deformacions perjudicials, les accions estàtiques
i dinàmiques que  comporta el seu formigonament i compactació.
Es prohibeix l'ús d'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó, excepte quan es faciliti a la DF
certificat emès per una entitat de control, conforme els panells han rebut tractament superficial que eviti la reacció
amb els àlcalis del ciment   
L'interior de l'encofrat ha d'estar pintat amb desencofrant abans del muntatge, sense que hi hagi regalims. La DF
ha d'autoritzar, en cada cas, la colꞏlocació d'aquests productes.
El desencofrant no ha d'impedir la ulterior aplicació de revestiment ni la possible execució de junts de
formigonament, especialment quan siguin elements que posteriorment s'hagin d'unir per a treballar solidàriament.
Abans de l'aplicació, es facilitarà a la DF. certificat on es reflecteixin les característiques del desencofrant i dels
possibles efectes sobre el formigó
No s'ha d'utilitzar gas-oil, greixos o similars com a desencofrants. S'han d'utilitzar vernissos antiadherents a base
de silicones o preparats d'olis solubles en aigua o greixos en dissolució.
Els encofrats hauran de complir les característiques següents:
- Estanquitat dels junts entre panells, evitant fuites d'aigua o beurada
- Resistència a la pressió del formigó fresc i als efectes de la compactació mecànica
- Alineació i verticalitat, especialment al creuament de pilars i sostres
- Manteniment geomètric dels panells, motlles i encofrats, amb absència d'esbombaments fora de toleràncies
- Neteja de les cares interiors evitant residus propis de l'activitat
- Manteniment de característiques que permetin textures i acabats específics del formigó
Ha d'estar muntat de manera que permeti un desencofratge fàcil, que s'ha de fer sense xocs ni sotragades.
Ha de portar marcada l'alçària per a formigonar.
Abans de començar a formigonar, el contractista ha d'obtenir de la DF l'aprovació per escrit de l'encofrat.
El nombre de puntals de suport de l'encofrat i la seva separació depèn de la càrrega total de l'element. Han d'anar
degudament travats en tots dos sentits.
S'han d'adoptar les mesures oportunes per a què els encofrats i motlles no impedeixin la lliure retracció del
formigó.
Cap element d'obra podrà ser desencofrat sense l'autorització de la DF.
El desencofrat de costers verticals d'elements de petit cantell, podrà fer-se als tres dies de formigonada la peça, si
durant aquest interval no s'han produït temperatures baixes o d'altres causes que puguin alterar el procediment
normal d'enduriment del formigó. Els costers verticals d'elements de gran cantell o els costers horitzontals no
s'han de retirar abans dels set dies, amb les mateixes excepcions anteriors.
La DF podrà reduir els terminis anteriors quan ho consideri oportú.
En obres d'importància i que no es tingui l'experiència de casos similars o quan els perjudicis que es puguin
derivar d'una fissuració prematura fossin grans, s'han de fer assaigs d'informació que determinin la resistència real
del formigó per a poder fixar el moment de desencofrat.
No s'han de reblir els cocons o defectes que es puguin apreciar al formigó al desencofrar, sense l'autorització de
la DF.
Els filferros i ancoratges de l'encofrat que hagin quedat fixats al formigó s'han de tallar al ras del parament.
En encofrats amb possibilitat de moviment durant l'execució (trepants o lliscants) la DF podrà exigir una proba
sobre un prototip, prèviament a la seva utilització a l'estructura, per tal de poder avaluar el seu comportament
durant l'execució
Si s'utilitzen taulers de fusta, els junts entre aquests han de permetre l'entumiment de les mateixes per l'humitat
del reg i del formigó, sense que deixin fugir pasta o beurada durant el formigonament, ni reprodueixin esforços o
deformacions anormals. Per a evitar-ho es podrà autoritzar un segellant adient
Toleràncies generals de muntatge i deformacions de l'encofrat pel formigonament:
- Moviments locals de l'encofrat: <= 5 mm
- Moviments del conjunt (L=llum): <= L/1000
- Planor:
     - Formigó vist: ± 5 mm/m, ± 0,5% de la dimensió
     - Per a revestir: ± 15 mm/m
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Toleràncies particulars de muntatge i deformacions de l'encofrat per al formigonament:
+-------------------------------------------------------------------+
¦             ¦Replanteig eixos ¦Dimensions¦Aplomat ¦Horitzontalitat¦
¦             ¦-----------------¦          ¦        ¦               ¦
¦             ¦Parcial ¦ Total  ¦          ¦        ¦               ¦
¦-------------¦--------¦--------¦----------¦--------¦---------------¦
¦Rases i pous ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ - 30 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦
¦             ¦        ¦        ¦ + 60 mm  ¦        ¦               ¦
¦Murs         ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 20 mm  ¦± 20 mm ¦    ± 50 mm    ¦
¦Recalçats    ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦    -     ¦± 20 mm ¦       -       ¦
¦Riostres     ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 20 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦
¦Basaments    ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 10 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦
¦Enceps       ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 20 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦
¦Pilars       ¦± 20 mm ¦± 40 mm ¦ ± 10 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦
¦Bigues       ¦± 10 mm ¦± 30 mm ¦ ± 0,5 %  ¦ ± 2 mm ¦       -       ¦
¦Llindes      ¦   -    ¦   -    ¦ ± 10 mm  ¦ ± 5 mm ¦       -       ¦
¦Cèrcols      ¦   -    ¦   -    ¦ ± 10 mm  ¦ ± 5 mm ¦       -       ¦
¦Sostres      ¦± 5mm/m ¦± 50 mm ¦    -     ¦   -    ¦       -       ¦
¦Lloses       ¦   -    ¦± 50 mm ¦ - 40 mm  ¦ ± 2 %  ¦    ± 30 mm/m  ¦
¦             ¦        ¦        ¦ + 60 mm  ¦        ¦               ¦
¦Membranes    ¦   -    ¦± 30    ¦    -     ¦   -    ¦       -       ¦
¦Estreps      ¦   -    ¦± 50 mm ¦ ± 10 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦
+-------------------------------------------------------------------+
MOTLLES RECUPERABLES:
Els motlles s'han de colꞏlocar ben alineats, de manera que no suposin una disminució de la secció dels nervis de
l'estructura.
No han de tenir deformacions, cantells trencats ni fissures.
El desmuntatge dels motlles s'ha de fer tenint cura de no fer malbé els cantells dels nervis formigonats.
Els motlles ja usats i que han de servir per a unitats repetides, s'han de netejar i rectificar.
FORMIGÓ PRETENSAT:
Els encofrats pròxims a les zones d'ancoratge han de tenir la rigidesa necessària per a que els eixos dels tendons
es mantinguin normals als ancoratges.
Els encofrats i motlles han de permetre les deformacions de les peces en ells formigonades i han de resistir la
distribució de càrregues durant el tesat de les armadures i la transmissió de l'esforç de pretesat al formigó.
El desmuntatge del cindri és realitzarà d'acord amb el programa previst, que haurà d'estar d'acord amb el tesat de
les armadures.
FORMIGÓ VIST:
Les superfícies de l'encofrat en contacte amb les cares que han de quedar vistes, han de ser llises, sense rebaves
ni irregularitats.
S'han de colꞏlocar angulars metàlꞏlics a les arestes exteriors de l'encofrat o qualsevol altre procediment eficaç per
a que les arestes vives del formigó resultin ben acabades.
La DF podrà autoritzar la utilització de matavius per a aixamfranar les arestes vives.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:
Abans de formigonar s'ha d'humitejar l'encofrat, en el cas que sigui de fusta per evitar que absorbeixi l'aigua
continguda al formigó, i s'ha de comprovar la situació relativa de les armadures, el nivell, l'aplomat i la solidesa del
conjunt
No s'han de transmetre a l'encofrat vibracions de motors.
La colꞏlocació dels encofrats s'ha de fer de forma que s'eviti malmetre estructures ja construïdes.
El subministrador dels puntals ha de justificar i garantir les seves característiques i les condicions en que s'han
d'utilitzar.
Si l'element s'ha de pretensar, abans del tesat s'han de retirar els costers dels encofrats i qualsevol element dels
mateixos que no sigui portant de l'estructura.
En el cas que els encofrats hagin variat les seves característiques geomètriques per haver patit desperfectes,
deformacions, guerxaments, etc, no s'han de forçar per a que recuperin la seva forma correcta.
Quan entre la realització de l'encofrat i el formigonament passin més de tres mesos, s'ha de fer una revisió total de
l'encofrat, abans de formigonar.
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El formigonat s'ha de fer durant el període de temps en el que el desencofrant sigui actiu.
Per al control del temps de desencofrat, s'han d'anotar a l'obra les temperatures màximes i mínimes diàries mentre
durin els treballs d'encofrat i desencofrat, així com la data en què s'ha formigonat cada element.
El desencofrat de l'element s'ha de fer sense cops ni sotragades.
El desencofrat i desmuntatge del cindri no es realitzarà fins que el formigó assoleixi la resistència necessària per a
suportar amb seguretat i sense excessives deformacions els esforços als que estarà sotmès amb posterioritat.
Es posarà especial cura durant el desencofrat en la retirada de qualsevol element que pugui impedir el lliure
moviment de les juntes de retracció, assentament o dilatació així com de les articulacions.
No es retirarà cap puntal sense l'autorització prèvia de la DF.
No es desapuntalarà de forma sobtada, i es prendran precaucions que impedeixin l'impacte dels sotaponts i
puntals als sostres.
ELEMENTS VERTICALS:
Per a facilitar la neteja del fons de l'encofrat s'han de disposar obertures provisionals a la part inferior de l'encofrat.
S'han de preveure a les parets laterals dels encofrats finestres de control que permetin la compactació del formigó.
Aquestes obertures s'han de disposar amb un espaiament vertical i horitzontal no més gran d'un metro, i es
tancaran quan el formigó arribi a la seva alçària.
En èpoques de vents forts s'han d'atirantar amb cables o cordes els encofrats dels elements verticals d'esveltesa
més gran de 10.
ELEMENTS HORITZONTALS:
Els encofrats d'elements rectes o plans de més de 6 m de llum lliure, s'han de disposar amb la contrafletxa
necessària per a que, desencofrat i carregat l'element, aquest conservi una lleugera concavitat a l'intradós.
Aquesta contrafletxa sol ser de l'ordre d'una milꞏlèsima de la llum.
Els puntals es colꞏlocaran sobre soles de repartiment quan es transmetin càrregues al terreny o a sostres
alleugerits. Quan aquest estiguin sobre el terreny cal assegurar que no assentaran.
Els puntals s'han de travar en dues direccions perpendiculars
En èpoques de pluges fortes s'ha de protegir el fons de l'encofrat amb lones impermeabilitzades o plàstics.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT i que es trobi en contacte amb el formigó.
Aquest criteri inclou els apuntalaments previs, els elements auxiliars per a muntatge de l'encofrat i els elements
d'acabat de les cantonades per a formigó vist, com ara matavius o altres sistemes, així com la recollida, neteja i
condicionament dels elements utilitzats.
La superfície corresponent a forats interiors s'ha de deduir de la superfície total d'acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%
Als forats que no es dedueixin, l'amidament inclou l'encofrat necessari per a conformar el perímetre dels forats. En
cas de deduir-se el 100% del forat, cal amidar també l'encofrat necessari per a conformar el perímetre dels forats.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

NORMATIVA GENERAL:
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para
Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).

   
____________________________________________________________________________

   

   
P6 -  TANCAMENTS I DIVISÒRIES

P61 -  PARETS I ENVANS D'OBRA DE FÀBRICA

P612 -  PARETS DE CERÀMICA
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P6125- -  PARET DE MAÓ CALAT AMB MORTER INDUSTRIAL

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

P6125-7BM1.

Plec de condicions

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

Formació de paret de tancament o divisòria, amb peces per a revestir o d'una o dues cares vistes, colꞏlocades
amb morter.
S'han considerat els tipus següents:
- Paret de tancament recolzada
- Paret de tancament passant
- Paret divisòria
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig de les parets
- Colꞏlocació i aplomat de les mires de referència a les cantonades
- Marcat de les filades a les mires i estesa dels fils
- Colꞏlocació de plomades en arestes i voladissos
- Colꞏlocació de les peces humitejant-les i en filades senceres
- Repàs dels junts i neteja del parament
- Protecció de l'estabilitat del mur enfront de les accions horitzontals
- Protecció de l'obra executada de la pluja, les gelades i de les temperatures elevades
- Protecció de l'obra de fàbrica dels cops, rascades i de les esquitxades de morter
CONDICIONS GENERALS:
La paret ha de ser no estructural.
La paret ha de ser resistent a les accions laterals previstes d'acord l'article 5.4 del CTE-DB-F i la DT del projecte.
Ha de ser estable, plana i aplomada.
Les peces han d'estar colꞏlocades a trencajunts i les filades han de ser horitzontals.
La paret ha d'estar travada en els acords amb altres parets.
En les cantonades i trobades amb d'altres parets, el cavalcament de les peces no ha de ser més petit que el
través de la peça.
En l'execució de l'element s'han de complir les prescripcions establertes en l'article 3 de la norma DB-SE-F, en
especial les que fan referència a la durabilitat dels component: peces, morters i armadures, en el seu cas, en
funció de les classes d'exposició.
Les parets deixades vistes han de tenir una coloració uniforme, si la DF no fixa cap altra condició.
Cavalcament de la peça en una filada:  >= 0,4 x gruix de la peça, >= 40 mm
Les obertures han de portar una llinda resistent.
Els junts han de ser plens i sense rebaves.
En les parets exteriors que quedin vistes, els junts horitzontals han d'estar matats per la part superior, si la DF no
fixa altres condicions.
Ha d'estar travada, excepte la paret passant, en els acords amb altres parets. Sempre que la modulació ho
permeti, aquesta travada ha de ser per filades alternatives.
En els acords amb un sostre o amb qualsevol altre element estructural superior, cal que hi hagi un espai de 2 cm
entre l'última filada i aquell element. Aquest espai s'ha d'haver reblert amb un material d'elasticitat compatible amb
la deformació prevista del sostre, un cop l'estructura hagi adoptat les deformacions previstes, i mai abans de 24 h
d'haver fet la paret.
Si hi ha regates, cal que siguin fetes amb màquina.
Les dimensions de les regates han complir amb les especificacions del article  4.6.6 i de la taula 4.8 del DB-SE-F
Gruix dels junts:
- Morter ordinari o lleuger (UNE-EN 998-2):  8-15 mm
- Morter de junt prim (UNE-EN 998-2):  1- 3 mm
Distància de l'última filada al sostre:  2 cm
Els junts dilatació han de cumplir l'article 2.2 i la taula 2.1 del DB-SE-F.
Toleràncies d'execució:
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- Replanteig d'eixos:
     - Parcials:  ± 10 mm
     - Extrems:  ± 20 mm
- Planor:
     - Paret vista:  ± 5 mm/2 m
     - Paret per a revestir:  ± 10 mm/2 m
- Horitzontalitat de les filades:
     - Paret vista:  ± 2 mm/2 m; ± 15 mm/total
     - Paret per revestir:  ± 3 mm/2 m; ± 15 mm/total
- Alçària: ± 15 mm/3 m, ± 25 mm/total
- Aplomat: ± 10 mm/3 m, ± 30 mm/total
- Gruix dels junts: ± 2 mm
- Distància entre l'última filada i el sostre:  ± 5 mm
PARET DE TANCAMENT PASSANT:
Ha d'estar ancorada a la paret de suport amb connectors que han de complir les especificacions fixades al seu
plec de condicions.
Cal que estigui recolzada sobre un element resistent cada dues plantes o a 800 cm d'alçària, com a màxim, si la
DF no fixa cap altra condició.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscilꞏli entre els 5°C i els 40°C i sense pluges si la paret és
exterior. Si es sobrepassen aquests límits, s'ha de revisar l'obra executada 48 h abans i s'han d'enderrocar les
parts afectades.
Si la paret és exterior i el vent superior a 50 km/h, s'han de suspendre els treballs i assegurar les parts que s'han
fet.
L'obra s'ha d'aixecar, si és possible, per filades senceres.
Les peces s'han de colꞏlocar refregant-les sobre un llit de morter, sempre que ho permeti la dimensió de la peça,
fins que el morter sobresurti pels junts horitzontal i vertical.
Les peces per colꞏlocar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin ni cedeixin aigua al morter.
Les condicions d'execució han de complir amb l'article 7 i 8 del DB-SE-F.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 2 m2: No es dedueixen
- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50%
- Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100%
Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com
brancals. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests paraments.
Aquests criteris inclouen la colꞏlocació dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments, excepte en
el cas de forats de més de 4,00 m2 en què aquesta colꞏlocació es compta a part.
Inclouen l'execució de tots els treballs necessaris per a resoldre l'obertura, pel què fa a brancals i ampit, i
s'utilitzaran, si cal, materials diferents dels que normalment conformen la unitat.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

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

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
El control de l'execució de les obres es realitzarà d'acord amb les especificacions del projecte, els seus annexes i
modificacions autoritzades per la DF i les instruccions del director de l'execució de l'obra, conforme al indicat en
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l'article 7.3 de la part I del CTE i demés normativa vigent d'aplicació.
Es comprovarà que s'han adoptat les mesures necessàries per assegurar la compatibilitat entre els diferents
productes, elements i sistemes constructius.
- Comprovació del replanteig de la planta i de l'alçat dels tancaments.
- Inspecció abans, durant i després de l'execució de les parets de càrrega de blocs dels següents punts:
     - Colꞏlocació de les mires en les cantonades i estesa del fil entre mires.
     - Humitat dels maons.
     - Colꞏlocació de les peces.
     - Obertures.
     - Travat entre diferents parets en junts alternats.
     - Regates.
- Presa de coordenades i cotes de totes les parets.
- Repàs dels junts i neteja del parament
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Quan s'observin irregularitats de replanteig, s'hauran de corregir abans d'aixecar el mur.
No s'ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes d'execució.
Suspensió dels treballs i correcció de les desviacions observades a càrrec del Contractista.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Inspecció visual de la unitat acabada.
- En el control es seguiran els criteris indicats en l'article 7.4 de la part I del CTE.
- Prova d'estanqueïtat de façana pel mètode de ruixament directe UNE-EN 13051.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS
D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.
No s'ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes d'execució.

   
____________________________________________________________________________

   

   
P9 -  FERMS I PAVIMENTS

P93 -  BASES, SOLERES I RECRESCUDES

P93M- -  SOLERA DE FORMIGÓ

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

P93M-3G0F.

Plec de condicions

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

Formació de solera amb formigó per a suport del paviment.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
Muntatge d'encofrats
Colꞏlocació del formigó
Execució de junts de dilatació i formigonament
Protecció del formigó fresc i curat
Desmuntatge dels encofrats
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CONDICIONS GENERALS:
No ha de tenir esquerdes ni discontinuïtats.
La superfície acabada ha d'estar reglejada.
Ha de tenir la textura uniforme, amb la planor i el nivell previstos.
Ha de tenir junts de dilatació fets a distàncies no superiors a 25 m; han de ser de 2 cm d'amplària i han d'estar
plens d'un material flexible.
Els junts de formigonat han de ser de tot el gruix i s'ha de procurar de fer-los coincidir amb els junts de retracció.
La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86 de l'EHE-08
Toleràncies d'execució:
- Gruix: - 10 mm, + 15 mm
- Nivell:  ± 10 mm
- Planor:  ± 5 mm/3 m

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

El formigonament s'ha de fer a una temperatura ambient entre 5°C i 40°C.
S'ha de vibrar fins a aconseguir una massa compacta, sense que es produeixin segregacions.
Durant el temps de cura i fins a aconseguir el 70% de la resistència prevista, s'ha de mantenir la superfície del
formigó humida. Aquest procés ha de durar com a mínim:
- 15 dies en temps calorós i sec
7 dies en temps humit
El paviment no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva formació.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT, amb deducció de la superfície corresponent a
obertures, d'acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen
Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).

   
____________________________________________________________________________

   

   
P9 -  FERMS I PAVIMENTS

P9Z -  ELEMENTS ESPECIALS PER A PAVIMENTS

P9Z3- -  ARMADURA PER A PAVIMENTS, EN MALLA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

P9Z3-DP6L.

Plec de condicions

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

Muntatge i colꞏlocació de l'armadura formada per barres corrugades, malla electrosoldada o conjunt de barres i/o

Projecte d'Equipaments per bar-restaurant, cuina i magatzem
Vilagrassa

 Pàgina:    38



malles d'acer, en formació d'armadura passiva d'elements estructurals de formigó, a l'excavació, a l'encofrat o
ancorades a elements de formigó existents, o soldades a perfils d'acer.
S'han considerat les armadures per als elements següents:
- Paviments de formigó
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Tallat i doblegat de l'armadura
- Neteja de les armadures
- Neteja del fons de l'encofrat
- Colꞏlocació dels separadors
- Muntatge i colꞏlocació de l'armadura
- Subjecció dels elements que formen l'armadura
- Subjecció de l'armadura a l'encofrat
CONDICIONS GENERALS:
Per a l'elaboració, manipulació i muntatge de les armadures s'ha de seguir les indicacions de l'EHE i l'UNE 36831.
Els diàmetres, la forma, les dimensions i la disposició de les armadures han de ser les que s'especifiquen a la DT.
El nombre de barres no ha de ser mai inferior a l'especificat a la DT.
Les barres no han de tenir defectes superficials ni esquerdes.
Les armadures han de ser netes, no han de tenir òxid no adherent, pintura, greix ni d'altres substàncies que
puguin perjudicar a l'acer, al formigó o a l'adherència entre ells.
La disposició de les armadures ha de permetre un formigonament correcte de la peça, de manera que totes les
barres quedin recobertes de formigó.
En barres situades per capes, la separació entre elles ha de permetre el pas d'un vibrador intern.
La secció equivalent de les barres de l'armadura no ha de ser inferior al 95,5% de la secció nominal.
Els empalmaments entre barres han de garantir la transmissió de forces d'una barra a la següent, sense que es
produeixin lesions en el formigó proper a la zona d'empalmament.
No hi ha d'haver més empalmaments dels que consten a la DT o autoritzi la DF.
Els empalmaments han de quedar allunyats de les zones on l'armadura treballa a la màxima càrrega.
Els empalmaments es poden realitzar per solapa o per soldadura.
Per a realitzar un altre tipus d'empalmament es requerirà disposar d'assaigs que demostrin que garanteixen de
forma permanent una resistència a la ruptura no inferior a la de la menor de les dues barres que s'uneixen i que el
moviment relatiu entre elles no sigui superior a 0,1 mm.
L'armat de la ferralla s'ha de realitzar mitjançant lligat amb filferro o per aplicació de soldadura no resistent. La
disposició dels punts de lligat ha de complir l'especificat en l'apartat 69.4.3.1 de l'EHE.
La soldadura no resistent, ha de complir l'especificat en l'article 69.4.3.2 de l'EHE, seguint els procediments
establerts en la UNE 36832.
La realització dels empalmaments pel que fa al procediment, la disposició dins la peça, la llargària dels
solapaments i la posició dels diferents empalmaments en barres properes, ha de seguir les prescripcions de l'EHE,
a l'article 69.5.2.
A les solapes no s'han de disposar ganxos ni potes.
L'empalmament per soldadura s'ha de fer seguint les prescripcions de l'article 69.5.2.5 de l'EHE amb els
procediments descrits en la UNE 36832.
No es poden disposar empalmaments per soldadura a les zones de forta curvatura de l'armadura.
Queda prohibida la soldadura d'armadures galvanitzades o amb recobriments epoxídics.
Els empalmaments mitjançant dispositius mecànics d'unió, s'han de realitzar segons les especificacions de la DT i
les indicacions del fabricant, en qualsevol cas, s'ha de complir l'especificat en l'article 69.5.2.6 de l'EHE.
Les armadures han d'estar subjectades entre elles i a l'encofrat de manera que mantinguin la seva posició durant
l'abocada i la compactació del formigó.
Les armadures d'espera han d'estar subjectades a l'engraellat dels fonaments.
Quan és necessari recobriments superiors a 50 mm, s'ha de colꞏlocar una malla de repartiment en mig d'aquest
gruix, en la zona de tracció, segons s'especifica a l'article 37.2.4.1 de la norma EHE, excepte en el cas d'elements
que hagin de quedar soterrats.
La DF ha d'aprovar la colꞏlocació de les armadures abans de començar el formigonament.
Per a qualsevol classe d'armadures passives, inclosos els estreps, el recobriment no ha de ser inferior, en cap
punt, als valors determinats en la taula 37.2.4. de la norma EHE, en funció de la classe d'exposició ambiental a
que es sotmetrà el formigó armat, segons el que indica l'article 8.2.1 de la mateixa norma.
Els sistemes auxiliars per a l'armat de la peça formats per barres o filferros, encara que no formen part de
l'armadura, han de complir els recobriments mínims, a efectes de garantir la durabilitat de la peça.
Distància lliure armadura  parament: >= D màxim, >= 0,80 granulat màxim
(on: D diàmetre armadura principal o diàmetre equivalent)
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Distància lliure barra doblegada - parament:  >= 2 D
La realització dels ancoratges de les barres al formigó, pel que fa a la forma, posició dins la peça i llargària de les
barres ha de seguir les prescripcions de l'EHE, article 69.5.1.
Toleràncies d'execució:
- Llargària solapa:  - 0 mm, + 50 mm
- Llargària d'ancoratge i solapa: -0,05L (<= 50 mm, mínim 12 mm), + 0,10 L (<=50 mm)
- Posició:
     - En series de barres paralꞏleles:  ± 50 mm
     - En estreps i cèrcols:  ± b/12 mm
(on b es el costat menor de la secció de l'element)
Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat a l'UNE 36831.
MALLA ELECTROSOLDADA:
El empalmament per solapa de malles electrosoldades ha de complir l'especificat en l'article 69.5.2.4 de l'EHE.
Llargària de la solapa en malles acoblades: a x Lb neta:
- Ha de complir, com a mínim: >= 15 D, >= 20 cm
(on: a es el coeficient de la taula 69.5.2.2 de l'EHE; Lb neta valor de la taula 69.5.1.4 de l'EHE)
Llargària de la solapa en malles superposades:
- Separació entre elements solapats (longitudinal i transversal) > 10 D: 1,7 Lb
- Separació entre elements solapats (longitudinal i transversal) <= 10 D: 2,4 Lb

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:
El doblegat de les armadures s'ha de fer a temperatura ambient, mitjançant doblegadores mecàniques i a velocitat
constant, amb l'ajut de mandrí, de manera que es garanteixi una curvatura constant en tota la zona.
No s'han d'adreçar colzes excepte si es pot verificar que no es faran malbé.
S'han de colꞏlocar separadors per a garantir el recobriment mínim i no han de produir fissures ni filtracions al
formigó. La disposició dels separadors ha de complir l'especificat en la taula 69.8.2 de l'EHE-08
Els separadors han d'estar expressament dissenyats per a aquesta finalitat i han de complir l'especificat en l'article
37.2.5 de l'EHE. Es prohibeix l'ús de fusta o qualsevol material residual de construcció (maó, formigó, etc.). Si han
de quedar vistos, no poden ser metàlꞏlics.
En cas de realitzar soldadures s'han de seguir les disposicions de la norma UNE 36832 i les han d'executar
operaris qualificats d'acord amb la normativa vigent.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

MALLA ELECTROSOLDADA:
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
Aquest criteri inclou les pèrdues i increments de material corresponents a retalls i empalmaments.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

NORMATIVA GENERAL:
Documento Básico de Seguridad estructural DB-SE, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto 314/2006.
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Recepció i aprovació del informe d'especejament per part del contractista.
- Inspecció abans del formigonat de totes les unitats d'obra estructurals amb observació dels següents punts:
     - Tipus, diàmetre, longitud i disposició de les barres i malles colꞏlocades.
     - Rectitud.
     - Lligams entre les barres.
     - Rigidesa del conjunt.
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     - Netedat dels elements.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Bàsicament el control de l'execució està confiat a la inspecció visual de les persones que l'exerceixen, amb la qual
cosa el seu bon sentit, coneixements tècnics i experiència son fonamentals per aconseguir el nivell de qualitat
previst.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Desautorització del formigonat fins que no es prenguin les mesures de correcció adequades.

   
____________________________________________________________________________

   

   
PQ -  EQUIPAMENTS I MOBILIARI URBÀ

PQ5 -  TAULELLS

PQ55- -  TAULELL SINTÈTIC, COLꞏLOCAT (D)

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PQ55-HCM1.

Plec de condicions

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

Taulells de resines sintètiques amb fibres de fusta, fixats mecànicament sobre estructura de base o sobre moble.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Fixació de l'estructura de suport al parament, en el seu cas
- Fixació del taulell sobre l'estructura de suport o sobre moble
CONDICIONS GENERALS:
El taulell ha de quedar horitzontal i no ha de tenir esquerdes, trencaments, taques ni escantonaments.
Ha de recolzar correctament sobre els suports o sobre el moble.
Quan vagi colꞏlocat sobre suports, s'han de colꞏlocar els suficients perquè el taulell sigui estable.
Si hi ha equips de mobiliari a sota del taulell, la volada ha d'ajustar-se al projecte o a les directrius fixades per la
DF Si no s'especifica, ha de ser >= 1,5 cm.
Toleràncies d'execució:
- Horitzontalitat:  ± 0,1 %
- Alçària:  ± 5 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

No hi han condicions específiques del procés d'instalꞏlació.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.
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DESCRIPCIÓ MAQUINÀRIA

100 - ZONA BARRA

101 - AMPOLLER
102 - RENTAPLATS
103 - AIGšERA
104 - EQUIPS DE CERVESA S/P
105 - TAULA MURAL (CUSTOMITZADA)
106 - MOBLE OFFICE CAFETER
107 - MÀQUINA DE CAFÈ  S/P
108 - FABRICADOR DE GLASSONS

200 - ZONA CUINA

202 - ARMARI CONGELADOR  
203 - FORN MICROONES
204 - CAMPANA EXTRACCIÓ FUMS
205 - SOTAMOSTRADOR REFRIGERACIÓ
206 - FREGIDORES
207 - CUINA ELÈCTRICA
208 - PLANXA
209 - TAULA MURAL (COSTUMITZADA)
210 - PRESTATGERIA MURAL
211 - ARMARI REFRIGERACIÓ
212 - PRESTATGERIA TUBULAR

BARRIL
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