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MEMÒRIA 

 
1.- OBJECTE DEL PROJECTE 
El present projecte té com a objectiu crear un itinerari per a vianants i ciclistes entre el PK 0+000 al PK 

1+230 de la carretera BV-5202. D’aquesta manera s’aconsegueix millorar la connexió a peu del nucli de 

Sant Julià de Vilatorta amb el barri El Puig i amb el polígon industrial La Quintana. Així mateix, aquest 

projecte dóna continuïtat al camí verd que es va iniciar en el “Projecte Constructiu. Millora de nus. Nou 

enllaç entre l’Eix Transversal (PK 189+700) i la carretera BV-5202 (PK 1+980). Tram Sant Julià de Vilatorta”. 

 

2.- ANTECEDENTS 
Al desembre de 2014 l’empresa SIENA SL redacta el  “Projecte Constructiu. Millora de nus. Nou enllaç entre 

l’Eix Transversal (PK 189+700) i la carretera BV-5202 (PK 1+980). Tram Sant Julià de Vilatorta. Clau MB-

14046”; obra recentment executada.   

 

Al setembre de 2015 l’empresa consultora SIENA SL redacta una primera versió del “Projecte de millora de 

la carretera BV-5202, PK 0+000 a PK 1+230. TM Sant Julià de Vilatorta. Clau: 3647_PC_01”. Aquest 

document no té continuïtat en obra ja que es plantegen una sèrie d’ajustaments que es recullen en el 

present projecte.  

 

3.- ÀMBIT D’ACTUACIÓ I SITUACIÓ ACTUAL 
Sant Julià de Vilatorta és un municipi de la província de Barcelona dins la comarca d’Osona. La frontera est 

constitueix la separació natural de la Plana de Vic i de les Guillaries. Des de l’any 1946, Sant Julià de 

Vilatorta i Vilalleons són una sola entitat municipal , amb una superfície de 16km2. L’altitud del poble és de 

595 metres sobre el nivell del mar. La població actual està al voltant de 3.101 habitants. Pel que fa a la 

carretera BV-5202 discorre des del sud del municipi, direcció Vilalleons.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Situació actual 

En l’actualitat, la carretera BV-5202 connecta el nucli de Sant Julià de Vilatorta amb Vilalleons, tot passant 

per les urbanitzacions El Puig i el Polígon Industrial de la Quintana. Aquesta carretera és de doble circulació 

i presenta trams de 6 metres d’amplada i trams de 4,5 metres d’amplada. Pel que fa a la circulació dels 

ciclistes i vianants, en l’actualitat aquests utilitzen la pròpia calçada.  

 

4.- INFORMACIÓ DE PARTIDA 
4.1.- Topografia 

Tal com es pot observar de manera detallada a l’annex 2 d’aquest projecte s’incorpora la topografia 

detallada de la carretera BV-5202, del PK 0+000 al PK 1+230. Aquest aixecament topogràfic s’ha realitzat 

durant el mes d'abril de 2015 per l’empresa Toyser S.A. 

 

4.2.- Serveis existents 

Els serveis existents de l’àmbit del projecte es detallen a l’annex número 3 on es recull tota la informació de 

serveis existents facilitada per les diferents companyies de serveis. Aquesta informació ha estat ampliada 

mitjançant la incorporació de les dades obtingudes in situ. 

 

A banda dels serveis pròpiament dits, dins de l’àmbit proper al projecte localitzem punts de llum en diferents 

àmbits: encreuament entre la Rambla del Castell i la carretera BV-5202; zona compresa entre el parc de les 

set fonts i el creuament del carrer del Puig; zona del carrer del Puig i el carrer de la Serra; carrer del treball 

comprés dins la zona industrial de la Quintana. 

 

La xarxa de drenatge està formada principalment per cunetes que recullen les aigües d’escorrentia 

superficial i que mitjançant connexions a pous o a sortides naturals, treuen l’aigua de l’àmbit de la carretera.   

 

4.3.- Seguretat viària 

A l’annex 4 es fa referència a la informació facilitada per fonts de la Diputació de Barcelona a partir d’una 

estació d’aforament situada a la BV-5202. Per altra banda també es facilita un registre de l’accidentalitat en 

aquesta via (BV-5202). Concretament en l’àmbit d’actuació d’aquest projecte hi ha registrats vuit accidents, 

des de l’any 1995 fins al 2012. 

 
5.- SOLUCIÓ ADOPTADA 
La formació d’aquest itinerari no només comporta la generació d’un espai segregat de circulació per a 

vianants i bicicletes unint dos punts concrets del municipi; el nou itinerari pretén transformar la comunicació 

actual d’aquest àmbit del municipi generant recorreguts, espais, usos i possibilitats que, a més d’afavorir la 

comunicació entre diferents punts, generi una transformació en la forma en que els habitats de Sant Julià de 

Vilatorta gaudeixen d’aquest entorn especial que existeix al sud del nucli urbà. D’aquesta forma, a banda de 

la generació del propi itinerari, es generen una sèrie de zones d’estada que conformen les transicions entre 

les diferents seccions de l’itinerari.   

 

    Vista des de l’entrada de Sant Julià 

 

 

    Tram de la carretera BV-5202 
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L’actuació es planteja en tres àmbits clarament diferenciats:  

L’àmbit correspon al tram 1.1 es correspon al tram de carretera més recte, situat entre l’avinguda de 

Montserrat i l’accés a la urbanització a través del carrer del Puig. En aquest àmbit, l’actuació bàsicament 

consisteix en generar un itinerari de vianants i bicicletes de forma paral·lela a la carretera actual, al sud de la 

mateixa, respectant l’amplada de la mateixa i transformant l’espai entre aquesta i els talussos existents per a 

generar aquest nou itinerari.  

 

L’àmbit corresponent al tram 1.2 es correspon al tram entre l’accés a la urbanització i el carrer de la 

Quintana (accés al polígon industrial). En aquest espai la transformació és bastant més rellevant ja que a 

banda de continuar l’itinerari pel costat sud de la carretera, es realitzen una sèrie de transformacions 

importants a nivell viari, generant una nova rotonda en la cruïlla actual amb el carrer del Puig i una separació 

dels carrils de circulació existents, deixant els arbres en una mitjana central entre els dos carrils de 

circulació.  

 

L’àmbit corresponent al tram 2 es correspon al tram de carretera entre el carrer de la Quintana el punt de 

derivació de la BV-5202, a l’alçada del PK 1+230 d’aquesta carretera. En aquest tram la transformació és 

total, ja que es passa d’una carretera de doble sentit de circulació a un itinerari exclusiu per a vianants i 

bicicletes amb tota l’amplada de la carretera antiga. Tal i com s’ha esmentat anteriorment, en aquest espai 

s’incorporen diverses zones d’estada que serveixen com a punts de transició entre les diferents seccions i 

cruïlles que apareixen al llarg de tot el recorregut.  

 

5.1.- Treballs previs i enderrocs 

Amb l’inici de les obres, serà necessari realitzar una sèrie de treballs previs i enderrocs. Les actuacions 

principals a executar comporten la retirada de diverses zones pavimentades, la retirada de la senyalització, 

elements diversos d’urbanització i abalisament i la realització d’esbrossades.  

 

5.2.- Moviment de terres 

Amb els enderrocs realitzats, en aquells punts on està prevista la realització de nous paviments, serà 

necessari realitzar la retirada de la terra vegetal i generar la nova plataforma que conformarà els espais ja 

siguin associats a l’itinerari o associats a modificacions viàries plantejades (separació de carrils en el tram 

1.2, nova rotonda, etc.). Així mateix, ja que per executar el nou itinerari és necessari generar una ampliació 

de la plataforma existent caldrà executar prèviament diversos murs de contenció de terres, per la qual cosa 

serà necessari realitzar rebaixos i talussos que permetin l’execució de les estructures previstes.  

 

5.3.- Estructures 

La realització del nou itinerari per a vianants i ciclistes sumat al manteniment de la secció de calçada 

existent, genera la necessitat de guanyar amplada de plataforma respecte l’espai actual. Sempre i quan 

l’amplada a guanyar és petita, es planteja la realització de petits murs d’escullera sense un rellevant 

requeriment estructural. En una zona concreta, uns 20 metres de longitud, el talús existent és més vertical i 

arriba gairebé a peu de carretera. Tot i estrènyer l’itinerari projectat en aquest àmbit, és necessari realitzar 

una estructura de contenció que permeti guanyar un mínim d’amplada lliure. Aquesta estructura de 

contenció es planteja mitjançant un mur de formigó armat.  

 

5.4.- Serveis afectats 

A banda de les noves infraestructures plantejades, hi ha una sèrie d’afectacions sobre diverses companyies 

de servei: 

 

TELFÒNICA 

Dins de l’àmbit a la zona compresa entre rambla del castell i av. Nostra senyora de Montserrat, ens trobem 

actualment una línia de telefonia aèria que soterrarem a partir de la cruïlla de la rambla del castell, aprofitant 

el suport de formigó es generarà la  conversió de la línia soterrant-la fins la cruïlla de l’Av Nostra senyora de 

Montserrat, en aquest punt la conversió serà a la façana per tal de seguir la línia aèria en sentit nord fora del 

nostre àmbit d’actuació. També se soterrarà el creuament de la calçada en sentit sud fins el suport de 

formigó que substituirà el pal de fusta existent. L’altra actuació associada a Telefònica la trobem dins de 

l’àmbit de la rotonda on actualment hi ha un pal de fusta que degut a l’ampliació de la calçada queda afectat. 

Per aquest motiu s’aprofitarà el pericó existent que trobem davant el pal de fusta i se soterrarà la línia fins al 

següent pal de fusta situat uns 45 metres direcció est on es convertirà en aeri novament.  

 

ENDESA 

Dins de la zona de la rotonda trobem actualment un armari CDU particular el qual queda afectat per 

l’ampliació de la vorera associat a la rotonda, ja que és necessària l’expropiació de part de la parcel·la és 

necessari el desplaçament d’aquest armari. A banda d’aquesta actuació en trobem una de nova associada a 

electricitat la qual fa referència al nou quadre d’enllumenat, per a poder dur a terme aquesta actuació és 

necessària interceptar la xarxa elèctrica al carrer del Puig dins de l’actuació puntual de la zona de la 

Quintana.  

 

GAS NATURAL 

Dins de l’àmbit 1.2 i fins a la zona de la rotonda trobem un canalització de gas que degut a l’ampliació de la 

calçada és necessari desviar-la. La desviació es durà a terme en uns 150m seguint el perímetre del nou 

traçat i soterrada per la vorera fins que s’hagi passat la rotonda on s’interceptarà de nou la canalització 

existent. Per altra banda, just abans d’arribar a la rotonda es farà el creuament de calçada fins a trobar la 

xarxa existent del carrer del Puig. Per a dur a terme aquesta actuació hi ha un compromís amb la companyia 

de gas on es concreta que la canonada va a càrrec de Gas Natural.  

 

SOREA 

Degut al nou traçat de calçada entre la rotonda i el carrer de la quintana, és necessari el desplaçament de 

les dues canonades d’aigua PEAD125. Es planteja, per tant, la desviació de les canonades d’aigua seguint 

el nou traçat del projecte i dins de la zona de vorera que s’iniciarà des de l’angle de la xarxa existent a 

l’àmbit 1.2 i fins a passar la zona de la rotonda on s’interceptarà la xarxa existent de nou. 
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5.5.- Xarxa d’enllumenat públic 

Com a criteri de disseny, s’ha establert que el nou itinerari de vianants sigui il·luminat. D’aquesta forma es 

planteja l’execució de 3 noves línies d’enllumenat que es disposaran des d’un nou quadre d’enllumenat 

situat dins de l’actuació puntual definida a la zona de la Quintana: 

 

La línia 1, discorrerà a través del costat est de la calçada amb una interdistància de 20 metres 

aproximadament. Disposarà d’un total de 26 noves lluminàries simples. La línia 2, discorrerà a través del 

costat est de la calçada i donarà servei a les zones puntuals d’estada previstes dins del projecte. Disposarà 

d’un total de 6 noves lluminàries simples.  Es tracta, per tant, de disposar de dos línies en un mateix àmbit 

de forma que una línia il·lumini les zones d’estada i una altra línia el recorregut com a tal, sent possible per 

tant, il·luminar tot l’àmbit o només les zones d’estada. La línia 3, discorrerà a través del costat sud de la 

calçada, a la zona de la rotonda es bifurcaran a les dues voreres tant nord com sud. Disposarà d’un total de 

38 noves lluminàries simples. 

Els punts de llum plantejats per a l’actuació, seran HYD ISTANIUM 24 LED DE 39W de Simon Lighting o 

equivalent tant per a les línies 1 i 3 les quals donen continuïtat a tot el llarg del perímetre del projecte. Pel 

que fa a la línia 2, que dóna servei a les zones d’actuacions puntuals d’estada, els punt de llum projectat 

seran HYD ISTANIUM 12LED 20W DE Simon Lighting o equivalent. Tots els punts de llum aniran amb 

columnes troncocòniques de 4 metres d’alçada. 

 

5.6.- Drenatge 

Com a drenatge de l’àmbit es manté conceptualment la situació actual respectant el funcionament general 

actual. La transformació més rellevant que es realitza és la substitució de la cuneta actual en el tram 1.1 i 

1.2 per un col·lector D400 que discorreria sota l’itinerari projectat i amb la incorporació d’embornals a línia 

de rigola, mantenint però els diferents punts de sortida de les aigües existents. La resta d’actuacions a 

realitzar únicament comporten petites modificacions de la xarxa actual, adaptant-se a la nova geometria en 

planta dels espais projectats.  

 

5.7.- Ferms i paviments 

Per a l’itinerari de vianants i bicicletes es planteja la realització d’un paviment asfàltic de 5cm de gruix 

col·locat sobre una base de tot-ú. En superfície, el paviment asfàltic rebrà un tractament superficial de 

poliment per tal de fer que sigui visible l’àrid existent. En l’àmbit del tram 2, on es transforma la calçada 

actual en itinerari també es realitzarà aquest tractament superficial igualant d’aquesta forma l’acabat de tot 

el recorregut sense la necessitat de realitzar un nou paviment en un àmbit de superfície important alhora 

que s’elimina l’aspecte actual de carretera que té en l’actualitat.  

 

Al límit amb la calçada amb el nou itinerari es col·locarà una vorada de formigó tipus T3 amb vorades bústia 

als embornals i  una rigola prefabricada blanca de 20x20 cm i 8 cm de gruix.  

 

Per a les zones de vial que es generen com a noves, es planteja la realització de dos capes d’aglomerat 

asfàltic (6+9cm) sobre una base de 40 cm de tot-ú, amb els corresponents regs associats.  

Les zones d’estada es plantegen amb llambordes de color corten amb distribucions i especejaments 

específics segons cada una de les zones que es generen i els condicionats de l’entorn.  

 

En l’àmbit corresponent al tram 3, situat al polígon industrial, com a actuació inicial de les obres, es 

plantejarà la realització d’una campanya de millora del ferm existent, actuant en aquells punts on actualment 

es detecten problemàtiques estructurals ja sigui de la capa de rodadura o de la base.  

 

5.8.- Senyalització 

Al no realitzar-se una modificació conceptual de la via, la senyalització vertical i horitzontal únicament rebrà 

petites modificacions per acabar d’adaptar-se a la nova situació (rotonda, passos elevats, etc.). En l’àmbit 

del tram 2, lògicament, s’eliminarà la senyalització existent.  

  

5.9.- Elements d’urbanització 

Associat a les zones d’estada, es col·loquen diversos elements de mobiliari. Aquests es plantegen de 

formigó i minimalistes, afavorint així el mínim manteniment sobre els mateixos. Els diversos elements es 

combinen en les diverses zones per tal d’adaptar-se al màxim a l’ús previst de cada una d’aquestes zones.  

 

5.10.- Jardineria 

Al igual que els diferents elements d’urbanització, a les zones d’estada i zones singulars, es generen 

diversos espais verds on s’incorporen espècies de mínim manteniment i baix requeriment hídric. Aquesta 

jardineria acompanya els espais lligant-los entre ells de la mateixa forma que planteja els paviments i els 

diversos elements urbans plantejats.  

 

6.- CONDICIONS D’ACCESSIBILITAT DE L’ESPAI PÚBLIC 
L’espai públic del qual és objecte el present projecte constructiu està considerat com a existent segons 

l’establert a la normativa d’accessibilitat vigent. Per la qual cosa, les actuacions descrites anteriorment que 

es contemplen en aquest projecte compleixen les condicions que estableix la normativa d’accessibilitat 

vigent d’acord amb els ajustos raonables. 

 

7.- EXPROPIACIONS I OCUPACIONS TEMPORALS  
De la documentació cadastral del municipi de Sant Julià de Vilatorta, en relació amb l’estructura de la 

propietat dins l’àmbit del projecte, es desprèn que el projecte comporta una expropiació a tercers. En l’annex 

13 del present projecte es detalla tota la informació sobre aquesta afectació de terreny particular.  

 
8.- CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA 
D’acord amb la legislació vigent, els contractes d’obra es classifiquen en categories segons la seva quantia. 

L’expressió de la quantia s’efectuarà per referència al Valor Estimat del Contracte abans d’IVA quan la 

durada d’aquest sigui igual o inferior a un any, i per referència al valor mitjà anual del mateix, quan es tracte 

de contractes de durada superior. 
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Tot i no ser exigible la classificació als contractistes per a presentar-se a la licitació de les obres, es 

recomana  que sigui la següent: 

GRUP:  G (Vials i pistes) 

SUBGRUP: 6 (obra viària sense qualificació específica) 

CATEGORIA: 4 (Quantia Superior a 840.000€ i inferior o igual a 2.400.000€, VEC sense IVA) 

 
9.- ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 

Per a la seguretat i salut de les obres s’ha realitzat un estudi de seguretat i salut (annex 9) d’acord 

amb allò descrit al Reial Decret, 1627/1997, de 24 de octubre i que estableix les previsions respecte a 

la prevenció dels riscos d’accidents professionals, així com les derivats de les tasques de construcció.  

Per a la realització de les mesures de seguretat i salut de l’obra, en el pressupost del projecte, fora dels 

capítols d’obra s’ha reservat un import de 18.000,00 € per a l’execució de la seguretat i salut en l’obra. 

Aquesta partida es complementa amb les partides específiques de senyalització provisional de les obres 

que es recullen dintre del pressupost de l’obra.  

 

10.- CONTROL DE QUALITAT 
En compliment de la normativa vigent s’ha elaborat un Programa de control de Qualitat per a l’execució de 

les obres. A l’annex 11 queda reflectida la proposta del pla on s’assenyalen les unitats objecte de control, el 

tipus i la quantitat d’assaigs a realitzar. 

 

Durant l’execució de l’obra, la Direcció d’Obra podrà determinar la modificació dels volums establerts així 

com la realització d’assaigs no previstos inicialment a la proposta del pla del control de qualitat. 

 

Pel tipus de control a realitzar, i d’acord amb el Decret 257/2003 de 21 d’octubre, els laboratoris competents 

pel desenvolupament previstos al pla de control de qualitat hauran d’estar acreditats en els següents 

apartats: 

 

1. GRUP D’ÀMBITS DEL FORMIGÓ ESTRUCTURAL (EH) 

Àmbit de control del formigó, dels seus components i de les armadures d’acer (EHA) 

Àmbit de control del formigó i dels seus components (EHC) 

Àmbit de control del formigó fresc (EHF) 

2. GRUP D’ÀMBITS DE GEOTÈCNIA (GT) 

Àmbit de sondeigs, toma de mostres i assaigs in situ per reconeixements geotècnics (GTC) 

Àmbit d’assaigs de laboratori de geotècnia (GTL) 

 

3. GRUP D’ÀMBITS DE VIALS (VS) 

Àmbit de sols, àrids, mescles bituminoses i materials constituents de vials (VSG) 

Àmbit de control de ferms flexibles i bituminosos de vials (VSF) 

 

El pressupost del Programa de Control de Qualitat ascendeix a la quantitat de 12.461,90 (sense IVA), el que 

suposa un 1,19 % respecte al pressupost d’execució per contracte de l’obra (PEC sense IVA). 

 

Ja que aquest import queda per sota del 1,5% del Pressupost d’Execució Material de l’obra, la totalitat 

d’aquest control anirà a càrrec del contractista.  

 

Les despeses que s’originin seran a càrrec del contractista fins el límit de l’ú i mig per cent (1’5 %) de 

l’import del tipus de licitació, mitjançant el corresponent descompte de la certificació mensual d'obres. Per 

sobre d’aquest import, en cas de requerir-se assaigs, aquests seran d’abonament per al contractista. 

 

11.- PLANIFICACIÓ DE L’OBRA I TERMINI D’EXECUCIÓ 
Per a l’execució de les obres contingudes en el present projecte, es preveu un termini total d’execució de 7 

mesos, a partir de la data d’adjudicació de les obres. 

 

Durant la realització de les obres, a nivell de vianants no es genera una gran afectació sobre els mateixos ja 

que en el tram on s’actua no es troba actualment habilitat el pas de vianants i el flux de vianants no és molt 

rellevant, no obstant caldrà mantenir i assegurar la possibilitat de comunicació dels vianants amb seguretat 

a l’àmbit d’obra mitjançant l’aplicació de les mesures necessàries en cada una de les zones d’obra on 

s’actuï, en especial en zones singulars com l’àmbit on s’executa la rotonda.  

 

Ja que l’obra té previst modificar les circulacions de l’àmbit, ampliant el nivell de trànsit del polígon, la fase 1 

comportarà la realització d’una reparació i millora del ferm al carrer de la Indústria (polígon industrial), en el 

tram que va des del carrer de l’Artesania fins al PK 0+500. Es tracta d’una fase de dos setmanes de duració, 

on les actuacions són purament superficial i únicament a nivell de ferms de calçada. Es tracta del tram 

anomenat 3.  

 

La fase 2 comporta l’execució de els obres dels tram 1.1. i 1.2, des del PK 0+500 fins al carrer del Puig, i 

l’execució d’una rotonda, a l’encreuament entre la carretera BV-5202 i el carrer del Puig. En aquest àmbit 

s’executa el nou itinerari de forma paral·lela a la carretera. El condicionant principal d’aquesta fase és 

l’accés/sortida a la zona residencial, el qual durant aquesta fase serà pel carrer de la Serra ja que l’àmbit 

associat al carrer del Puig romandrà tallat per l’actuació de la rotonda. L’accés al poble es realitzarà a través 

d’un vial recentment asfaltat i que surt en el límit del polígon amb la carretera actual. Es tracta d’una fase de 

3,5 mesos. 

 

Un cop acondicionat l’accés pel carrer del Puig, s’iniciarà la fase 3, corresponent al tram 2, la qual  comporta 

la transformació de l’espai passant de calçada a itinerari de vianants i bicicletes des del PK 1+230 de la 

carretera BV-5202 fins a l’encreuament del carrer de la Quintana. El trànsit ja circularà segons la seva 

distribució final, a través del polígon i per al zona modificada dels trams 1.1 i 1.2. Es tracta d’una fase de 3 

mesos. 
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En l’annex 10, s’estableix amb caràcter indicatiu el desenvolupament dels treballs amb un diagrama de 

barres on s’hi indica l’ordre i la durada de les activitats principals, així com els costos associats. 

 
12.- REVISIÓ DE PREUS 
En compliment de la legislació vigent, i donat que es tracta d’un contracte d’obra en què el termini 

d’execució no excedeix els dotze (12) mesos, no s’inclou fórmula polinòmica de revisió de preus. 

 
13.- DECLARACIÓ D’OBRA COMPLETA 
L’obra projectada compleix les condicions demanades en la legislació vigent per a ser considerada com a 

obra completa i susceptible de ser donada a l’ús general en comprendre tots els elements per a la seva 

utilització. 

 
14.- MODIFICACIONS DEL PROJECTE 
14.1.- Modificacions del projecte per raons d’interès públic degudes a causes imprevisibles 

Un cop aprovat, haurà de respectar-se íntegrament el contingut del projecte, el seu pressupost i el seu 

calendari d’execució. L’òrgan de contractació competent únicament podrà introduir modificacions per raó 

d'interès públic en els elements que l’integren, sempre i quan siguin degudes a causes imprevisibles i de 

conformitat amb la legislació vigent. 

 

No tindrà la consideració de modificació del contracte l’ampliació del seu objecte que no es pugui integrar en 

el projecte inicial mitjançant una correcció del mateix o que consisteixi en una prestació susceptible 

d’utilització o aprofitament independent o adreçada a satisfer necessitats noves no contemplades en la 

documentació preparatòria del contracte, que hauran de ser contractades de forma separada, en estricta 

aplicació d’allò establert en la legislació vigent. 

 

14.2.- Modificacions del projecte per raons d’interès públic degudes a causes previsibles 

L’obra projectada compleix les condicions demanades en la legislació vigent per a ser considerada com a 

obra completa i susceptible de ser donada a l’ús general en comprendre tots els elements per a la seva 

utilització. 

Segons l’establert en la legislació vigent, a continuació es detallen les causes previstes contemplades al 

present projecte i el % màxim previst per a la possible modificació del projecte per causes previstes. 

Al “Itinerari per a vianants i ciclistes BV-5202, Pk 0+000 a PK 1+230. TM. Sant Julià de Vilatorta” tenim:  

- 5 % d’increment del pressupost per l’aparició o interacció de serveis afectats no detectats a la fase 

de projecte, tot i que s’han fet tots els contactes possibles amb ajuntament i les diverses 

companyies detectades a la zona. 

- 5 % d’increment del pressupost per existència de condicionants associats a la connexió de 

clavegueram a xarxa existent.  

 
15.- COMPLIMENT DEFECTUÓS DE LA PRESTACIÓ 
S’entendran causes de compliment defectuós de la prestació del contracte les següents: 

• La manca de diligència en el compliment d’una ordre de la Direcció de les Obres que impliqui afectar 

les condicions de seguretat del trànsit de vehicles i persones. 

• La manca de diligència en el compliment d’una ordre de la Direcció de les Obres que impliqui afectar 

les condicions de seguretat i salut dels treballadors del propi contractista i d’altres empreses o 

institucions relacionades amb les obres 

• La manca de compliment d’aquelles condicions especials d’execució que es puguin determinar en el 

present projecte: per exemple: És obligatori mantenir els itineraris de vianants i accessos a les 

finques, etc. 

 

En funció de la gravetat del incompliment, al contracte es determinaran els límits de les penalitats que se li 

podran atribuir al contractista, a proposta de la Direcció de les Obres, que en cap cas podran ser superiors 

al 10%, en virtut del que determina la llei, i que seran descomptades de les certificacions de les obres. 

 
16.- PARTICULARITATS PER LA CONTRACTACIÓ D’AQUEST PROJECTE 
Atesa la naturalesa única de la prestació, la poca dimensió de l’obra, i les dificultats de coordinació que 

implicaria fer diferents lots, no és procedent tramitar la contractació d’aquesta obra  mitjançant lots. 

 
17.- IMPACTE AMBIENTAL 
D’acord al llistat de projectes de l’annex núm. I de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació ambiental, 

aquest projecte no s’ha de sotmetre a avaluació ambiental. 

 
18.- GESTIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ 
A l’annex número 8 del present projecte, s’inclou l’estudi de residus de construcció i demolició, document 

que s’executa en fase de projecte per a definir i quantificar els procediments i costos derivats de la gestió 

dels diferents residus procedents de l’execució de les obres, ja sigui propis de la construcció o procedents 

de la demolició d’elements. En fase d’obra serà necessari que el contractista redacti el corresponent pla de 

gestió de residus de construcció i demolició. 

 
19.- JUSTIFICACIÓ DE PREUS 
El pressupost del present projecte ha estat realitzat a partir de la base de preus del BEDEC, tot ajustant les 

partides amb detall per adaptar-se a l’obra concreta a executar. En el document de pressupost s’adjunten 

els diferents preus unitaris, quadre de preus així com els amidaments per cada una de les partides d’obra, 

donant lloc al pressupost global de l’obra. Aquests preus unitaris estan compostos, en general, de ma 

d’obra, maquinària i materials. 

La justificació de preus adjunta mostra el descomposat de cada una de les partides d’obra recollides en el 

pressupost de projecte. Com a primer apartat de la justificació de preus es detallen els costos per hora dels 

diferents oficis i maquinària i els costos per unitat de material. A partir d’aquests imports particulars, per a 

cada una de les unitats d’obra, en el descomposat de preus s’indiquen els oficis i maquinaria que intervenen 

detallant a més el temps necessari per a executar la partida (concepte rendiment); també s’indica la 

quantitat de materials que són necessaris. Tots aquests valors de quantitat i temps, multiplicats pels preus 
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unitaris de ma d’obra, maquinària i materials donen lloc al cost directe de la partida. A aquest cost directe de 

la partida se li aplica un percentatge de despeses indirectes que va associat a la tipologia i magnitud de 

l’obra, donat com a resultat el preu unitari d’execució material de la partida.  

 

Aquesta justificació de preus no és estricte sent possible que en obra, dependent dels recursos i 

característiques de cada contractista, puguin produir-se variacions. Aquest aspecte de variabilitat segons el 

contractista fa que la justificació de preus no sigui un element estrictament contractual, sent no obstant, 

l’element guia de partida per a la formació de preus contradictoris en fase d’obra. 

 
20.- DOCUMENTS QUE INTEGREN AQUEST PROJECTE 
DOCUMENT NÚMERO 1 – MEMÒRIA I ANNEXOS 

MEMÒRIA 
ANNEXOS 
 Annex 01 – Reportatge fotogràfic 

 Annex 02 – Topografia 

 Annex 03 – Serveis existents 

 Annex 04 – Seguretat viària: trànsit i accidentabilitat 

 Annex 05 – Geotècnia 

 Annex 06 – Estructures 

 Annex 07 – Enllumenat públic 

 Annex 08 – Estudi de gestió de residus de construcció i demolició 

Annex 09 – Estudi bàsic de seguretat i salut 

Annex 10 – Planificació de les obres 

Annex 11 – Programa de control de qualitat 

Annex 12 – Justificació de preus 

Annex 13 – Expropiacions, béns i drets afectats 

 

DOCUMENT NÚMERO 2 – PLÀNOLS 

01 – SITUACIÓ I EMPLAÇAMENT  
 02 – PLÀNOL DE CONJUNT 
 03 – PLANTA DE TOPOGRAFIA 
 04 – SERVEIS EXISTENTS  
 05 – ENDERROCS 
 06 – DEFINICIÓ GEOMÈTRICA 
  06.A – Planta superposició 
  06.B – Planta definició d’eixos 

06.C – Perfils longitudinals 
06.D – Perfils transversals 

07 – PLANTA PROPOSTA 
  07.A – Planta general 

  07.B – Planta d’urbanització 
07.C – Seccions 
07.D – Àmbit polígon 

 08 – INFRAESTRUCTURES DE SERVEIS 
 09 – DETALLS 
 10 – DISPONIBILITAT DE TERRENYS 

11 – PLANIFICACIÓ DE LES OBRES 
 

DOCUMENT NÚMERO 3 – PLEC DE PRESCRICPCIONS TÈCNIQUES 

 CAPÍTOL 1 – CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS 
 CAPÍTOL 2 – CONDICIONS TÈCNIQUES DE MATERIALS I UNITATS D’OBRA 
 

DOCUMENT NÚMERO 4 – PRESSUPOST 

ESTADÍDITCA DE PARTIDES 

AMIDAMENTS 
QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 

 QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 
 PRESSUPOST 
 RESUM DE PRESSUPOST 

 
21.- PRESSUPOST 
PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL 870.818,02 € 

Despeses generals sobre (13 % de 870.818,02 €) 113.206,34 € 

Benefici industrial sobre (6 %  de 870.818,02 €) 52.249,08 € 

Seguretat i Salut  18.000,00 € 

 

TOTAL PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE  1.054.273,44 € 

21 % IVA SOBRE 1.054.273,44 €  221.397,42 € 

 

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE AMB IVA INCLÒS 1.275.670,86 € 

El Pressupost d’Execució Material de l’obra ascendeix a la quantitat de vuit-cents setanta mil vuit-cents 

divuit euros amb dos cèntims (870.818,02 €). 

 

El Pressupost d’Execució per Contracte, inclòs el 6% de Benefici Industrial, el 13% de Despeses Generals, 

la Seguretat i Salut i l’IVA del 21% ascendeix a la quantitat d’un milió dos-cents setanta-cinc mil sis-cents 

setanta euros amb vuitanta-sis cèntims (1.275.670,86 €). 

 
22.- PRESSUPOST PER AL CONEIXEMENT DE L’ADMINISTRACIÓ  
PRESSUPOST D’EXECUCIÓ PER CONTRACTE (IVA INCLÒS) 1.275.670,86 € 

PRESSUPOST CONTROL DE QUALITAT (excés 1,5% PEC, IVA inclòs) 0,00 € 
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TOTAL PRESSUPOST CONEIXEMENT DE L’ADMINISTRACIÓ 1.275.670,86 € 

 

El Pressupost per al coneixement de l’Administració ascendeix a la quantitat d’un milió dos-cents setanta-

cinc mil sis-cents setanta euros amb vuitanta-sis cèntims (1.275.670,86 €). A aquest import se li haurà de 

sumar l’import de l’expropiació. 

 

 

Sant Julià de Vilatorta, maig de 2018, 

 

       Els directors de Projecte                                      Redactor de Projecte  

 

 

 

 

 

 

 

                  Hugo Moreno i Lorena Pérez            Félix Belmar López 

  Oficina Tècnica de Mobilitat i Seguretat Viària Local                             Enginyer Tècnic d’Obres Públiques 

     Diputació de Barcelona   

 

 

Amb el vist i plau de la Cap de l'Oficina Tècnica 

de Mobilitat i Seguretat Viària Local. 

 
 

 

 

 

 

 

Paloma Sánchez-Contador Escudero 

Enginyera de Camins, Canals i Ports 
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ANNEX 01 – REPORTATGE FOTOGRÀFIC 

 
1.1.- Introducció 
El present annex recull les fotografies realitzades en l’àmbit d’actuació durant la fase de redacció 

d’aquest document. Les fotografies mostrades han estat realitzades durant el mes de juny de 2017.  

 

Conjuntament a les fotografies realitzades s’adjunta un croquis d’ubicació de les mateixes:  
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Fotografia 1 Fotografia 2  

Fotografia 3 Fotografia 4 
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Fotografia 5 Fotografia 6  

Fotografia 7 Fotografia 8 
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Itinerari per a vianants i ciclistes BV-5202, PK 0+000 a PK 1+230. TM. Sant Julià de Vilatorta Codi: 3647_PC_02  

 Annex 02 – Topografia 1 

 
ANNEX 02 – TOPOGRAFIA 

 
2.1.- Introducció 
Per a l’elaboració del present projecte s’ha realitzat un aixecament específic de detall. Com apèndix 

del present annex s’adjunta la documentació associada a aquest aixecament topogràfic, el qual ha 

estat realitzat per l’empresa Toyser S.A. amb data abril de 2015. 

 

Pàgina 25
Codi Segur de Verificació (CSV): 2a73c2cf755d29a1c80a   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
                    Avinguda Josep Tarradelles, 8-10 5è 2a 

             Barcelona  08029  Tel.:  934053417  Fax:  934395641    
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- Memòria descriptiva  
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AIXECAMENT TAQUIMÈTRIC CARRETERA BV-5202 A SANT JULIÀ DE VILATO RTA 

 

Els treballs de topografia necessaris per a l’execució del present Projecte, així com la manera en 

que han estat efectuats i els aparells emprats per a la seva realització, es descriuen tot seguit d’acord amb 

el següent índex: 

1.- Establiment de Bases de Replanteig. 

2.- Procés per determinar les coordenades “X”, “Y” i “Z” de les Bases de 

Replanteig. 

3.- Presa de dades i ampliació de detalls. 

4.- Documentació que s’entrega. 

5.- Aparells emprats. 

 

1.- ESTABLIMENT DE BASES DE REPLANTEIG 

 

Prèviament a les observacions realitzades, es va procedir a l’elecció dels Vèrtex de la Poligonal 

materialitzant-los en el terreny amb senyals permanents.  

La senyalització de les Bases de Replanteig, s’ha dut a terme amb claus d’acer (tipus GeoPunt o 

Spit). 

Totes les Bases de Replanteig tenen pintat el seu nom. S’inclou la corresponent ressenya i 

fotografia de cadascuna d’elles. 

 
 
 
 

2.- PROCÉS PER A DETERMINAR “X”, “Y” I “Z” DE LES BASES 

 

Per enllaçar les nostres bases amb el Sistema Oficial (sistema de referència ETRS89, projecció 

UTM31), s’han mesurat les bases amb GPS (medició per satèl·lit)  obtenint coordenades WGS84. 

Aquestes s’han transformat aplicant els paràmetres que facilita l’ICC a partir de la seva xarxa GPS de 

bases referència (RTK) obtenim coordenades ETRS89 UTM 31.  

Donat el cas d’haver de prendré dades taquimètriques amb estació total s’ha realitzat un ajust de 

les coordenades de les bases de replanteig per metodologia clàssica. 

Les coordenades son UTM amb anamorfosi i reducció al nivell del mar.  

 

 

 

3.- PRESA DE DADES I AMPLIACIÓ DE DETALLS 

 

Recolzant-nos en les Bases de Replanteig abans esmentades, hem pres les dades sol·licitades per 

la Direcció de Projecte: 

- Aixecament taquimètric de detall de la calçada amb un àmbit entre 5 i 10 metres del marge dret 

en sentit polígon industrial (La Quintana) i el nucli urbà de Sant Julià de Vilatorta) 

 

 

4.- DOCUMENTACIÓ QUE S’ENTREGA 

 

• Memòria 

• Llistat de les Bases de replanteig 

• Ressenyes de les Bases de replanteig 

• Llistats i plànols de les dades sol·licitades 

•   Dades en suport informàtic 
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5.- APARELLS EMPRATS 

 

Pels treballs de camp s’ha utilitzat: aparells LEICA GPS-SYSTEM 1200  i  Estació  Total 

TCRM-1203. 

Els treballs de gabinet s’han realitzat amb ordinador i plotter HEWLETT-PACKARD. 

 

      

  Barcelona, Abril de 2015. 

                                                                                         

                                                                            

 

                

 

 

     

        Miquel Àngel Martí i Bort. 
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- Coordenades de les bases 
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 Topack 3.9                                                                                                                                                                   TOYSER, SA               
 
                                                                                                                                                          BV-5202 SANT JULIÀ DE VILATORTA 
 
                        Relació de Bases de Replanteig 
 
 
 Identificador  X Y      Z                      Identificador  X  Y             Z 
 

 
 
  

BR-101 443922.961 4641216.326 591.341 
BR-102 443850.082 4641219.004 588.864 
BR-103 443597.767 4641305.673 588.460 
BR-104 443493.075 4641302.360 588.809 
BR-105 443383.323 4641243.014 589.409 
BR-106 443395.944 4641057.573 589.680 
BR-107 443339.795 4641006.071 589.672 
BR-108 443290.811 4640781.899 589.364 
BR-109 443172.129 4640649.023 587.702 
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- Ressenyes de les bases 
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   BR-101 

443922.961

4641216.326

591.341

X =

Y = 

Z = 

AIXECAMENT TAQUIMÈTRIC BV-5202 

SANT JULIÀ DE VILATORTA 

Situada a la cruïlla de la carretera BV-5202 amb la BV-5201 a Sant Julià de Vilatorta 

Senyal: Clau d'acer senyalitzat amb pintura. 

BASE DE REPLANTEIG 

 

 

Croquis i Foto 

Treball: 

Zona: 

Descripció 

  

Avda. Josep Tarradellas, 8-10 5è 2ª      08029 - Barcelona  - Telf. 934 252 345 -   www.toyser.es 

Projecció:  

Fus:  

Hemisferi: 

UTM ETRS 89 

31

N

BR-102 BASE DE REPLANTEIG 

 

Avda. Josep Tarradellas, 8-10 5è 2ª      08029 - Barcelona  - Telf. 934 252 345 -   www.toyser.es 

Treball: 

Zona: 

AIXECAMENT TAQUIMÈTRIC BV-5202 

SANT JULIÀ DE VILATORTA 

443850.082

4641219.004

588.864

X =

Y = 

Z = 

Projecció:  

Fus:  

Hemisferi: 

UTM ETRS 89 

31

N

Situada molt a prop del km-0 de la carretera BV-5202 a la part esquerra de la calçada en direcció Calldetenes 

Senyal: Clau d'acer senyalitzat amb pintura. 

 

 

 

Croquis i Foto 

Descripció 
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   BR-103 

443597.767

4641305.673

588.460

X =

Y = 

Z = 

AIXECAMENT TAQUIMÈTRIC BV-5202 

SANT JULIÀ DE VILATORTA 

Situada a la carretera BV-5202 a la part dereta de la calçada a uns 100 metres del carrer del Puig. 

Senyal: Clau d'acer senyalitzat amb pintura. 

 

BASE DE REPLANTEIG 

 

 

Croquis i Foto 

Treball: 

Zona: 

Descripció 

  

Avda. Josep Tarradellas, 8-10 5è 2ª      08029 - Barcelona  - Telf. 934 252 345 -   www.toyser.es 

Projecció:  

Fus:  

Hemisferi: 

UTM ETRS 89 

31

N

BR-104 BASE DE REPLANTEIG 

 

Avda. Josep Tarradellas, 8-10 5è 2ª      08029 - Barcelona  - Telf. 934 252 345 -   www.toyser.es 

Treball: 

Zona: 

AIXECAMENT TAQUIMÈTRIC BV-5202 

SANT JULIÀ DE VILATORTA 

443493.075

4641302.360

588.809

X =

Y = 

Z = 

Projecció:  

Fus:  

Hemisferi: 

UTM ETRS 89 

31

N

Situat al creuament de la carretera BV-5202 amb el carrer del Puig. 

Senyal: Clau d'acer senyalitzat amb pintura. 

 

 

 

Croquis i Foto 

Descripció 
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   BR-105 

443383.323

4641243.014

589.409

X =

Y = 

Z = 

AIXECAMENT TAQUIMÈTRIC BV-5202 

SANT JULIÀ DE VILATORTA 

Situat al creuament de la carretera BV-5202 amb el carrer de La Quintana. 

Senyal: Clau d'acer senyalitzat amb pintura. 

 

BASE DE REPLANTEIG 

 

 

Croquis i Foto 

Treball: 

Zona: 

Descripció 

  

Avda. Josep Tarradellas, 8-10 5è 2ª      08029 - Barcelona  - Telf. 934 252 345 -   www.toyser.es 

Projecció:  

Fus:  

Hemisferi: 

UTM ETRS 89 

31

N

BR-106 BASE DE REPLANTEIG 

 

Avda. Josep Tarradellas, 8-10 5è 2ª      08029 - Barcelona  - Telf. 934 252 345 -   www.toyser.es 

Treball: 

Zona: 

AIXECAMENT TAQUIMÈTRIC BV-5202 

SANT JULIÀ DE VILATORTA 

443395.944

4641057.573

589.680

X =

Y = 

Z = 

Projecció:  

Fus:  

Hemisferi: 

UTM ETRS 89 

31

N

Situat al creuament de la carretera BV-5202 amb el carrer de la Serra. 

Senyal: Clau d'acer senyalitzat amb pintura. 

 

 

 

Croquis i Foto 

Descripció 
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   BR-107 

443339.795

4641006.071

589.672

X =

Y = 

Z = 

AIXECAMENT TAQUIMÈTRIC BV-5202 

SANT JULIÀ DE VILATORTA 

Situada a una illeta d'entrada al polígon de La Quintana 

Senyal: Clau d'acer senyalitzat amb pintura. 

 

BASE DE REPLANTEIG 

 

 

Croquis i Foto 

Treball: 

Zona: 

Descripció 

  

Avda. Josep Tarradellas, 8-10 5è 2ª      08029 - Barcelona  - Telf. 934 252 345 -   www.toyser.es 

Projecció:  

Fus:  

Hemisferi: 

UTM ETRS 89 

31

N

BR-108 BASE DE REPLANTEIG 

 

Avda. Josep Tarradellas, 8-10 5è 2ª      08029 - Barcelona  - Telf. 934 252 345 -   www.toyser.es 

Treball: 

Zona: 

AIXECAMENT TAQUIMÈTRIC BV-5202 

SANT JULIÀ DE VILATORTA 

443290.811

4640781.899

589.364

X =

Y = 

Z = 

Projecció:  

Fus:  

Hemisferi: 

UTM ETRS 89 

31

N

Situada molt a prop del km-1 de la carretera BV-5202 a la part esquerra de la calçada en direcció Calldetenes a l'entrada 

d'un camí. 

Senyal: Clau d'acer senyalitzat amb pintura. 

 

 

Croquis i Foto 

Descripció 
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 BR-109 

443172.129

4640649.023

587.702

X =

Y = 

Z = 

AIXECAMENT TAQUIMÈTRIC BV-5202 

SANT JULIÀ DE VILATORTA 

Situada a la carretera BV-5202 a la part dereta de la calçada a l'entrada d'un camí en direcció Calldetenes 

Senyal: Clau d'acer senyalitzat amb pintura. 

 

BASE DE REPLANTEIG 

 

Croquis i Foto 

Treball: 

Zona: 

Descripció 

  

Avda. Josep Tarradellas, 8-10 5è 2ª      08029 - Barcelona  - Telf. 934 252 345 -   www.toyser.es 

Projecció:  

Fus:  

Hemisferi: 

UTM ETRS 89 

31

N

 BASE DE REPLANTEIG 

 

Avda. Josep Tarradellas, 8-10 5è 2ª      08029 - Barcelona  - Telf. 934 252 345 -   www.toyser.es 

Treball: 

Zona: 

 

 

X =

Y = 

Z = 

Projecció:  

Fus:  

Hemisferi: 

 

 

 

 

 

 

Croquis i Foto 

Descripció 
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- Coordenades dels punts 
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 Topack 3.9                                                                                                                                                                   TOYSER, SA               
 
                                            BV-5202 SANT JULIÀ VILATORTA 
 
           Relació de Punts 
 
 Identificador  X Y      Z                      Identificador  X  Y             Z 
 

 
 
  

1 443823.483 4641229.355 588.402 
2 443836.269 4641225.527 588.528 
3 443850.188 4641223.473 588.657 
4 443863.132 4641222.868 588.778 
5 443872.052 4641222.802 588.875 
6 443883.609 4641222.687 589.243 
7 443891.976 4641222.650 589.690 
8 443891.963 4641222.886 589.678 
9 443901.647 4641223.581 590.208 
10 443901.494 4641223.964 590.198 
11 443901.582 4641224.824 590.322 
12 443906.864 4641227.199 590.583 
13 443906.435 4641227.565 590.547 
14 443908.076 4641232.950 591.053 
15 443907.572 4641233.445 591.067 
16 443911.673 4641233.333 591.254 
17 443915.747 4641233.168 591.102 
18 443917.015 4641228.299 590.998 
19 443919.336 4641225.884 591.083 
20 443924.681 4641225.361 591.510 
21 443925.288 4641221.084 591.530 
22 443918.904 4641220.320 590.912 
23 443915.004 4641219.824 590.853 
24 443911.079 4641220.219 590.730 
25 443925.338 4641216.971 591.434 
26 443922.339 4641216.612 591.162 
27 443921.026 4641215.712 590.924 
28 443920.756 4641213.649 590.645 
29 443919.480 4641212.782 590.633 
30 443920.162 4641212.348 590.615 
31 443922.547 4641201.758 590.314 
32 443922.206 4641201.364 590.339 
33 443919.800 4641201.698 590.344 
34 443917.531 4641200.195 590.323 
35 443917.399 4641200.141 590.310 
36 443914.090 4641202.875 590.465 
37 443912.397 4641201.965 590.479 
38 443907.061 4641210.361 590.593 
39 443907.289 4641211.597 590.526 
40 443909.076 4641212.539 590.489 
41 443907.855 4641213.057 590.491 
42 443905.828 4641214.517 590.424 
43 443902.892 4641210.119 590.313 
44 443894.646 4641212.603 590.365 
45 443893.797 4641213.830 589.780 
46 443891.759 4641207.809 590.395 
47 443891.257 4641208.291 589.605 
48 443896.933 4641216.042 589.957 
49 443888.367 4641216.544 589.559 
50 443880.440 4641216.749 589.256 
51 443875.317 4641207.071 588.707 
52 443865.263 4641208.600 588.599 
53 443852.546 4641212.256 587.842 
54 443853.610 4641217.444 588.854 
55 443846.263 4641217.991 588.889 

56 443843.629 4641218.294 588.748 
57 443843.311 4641214.240 588.383 
58 443842.078 4641219.612 588.864 
59 443842.112 4641219.755 588.881 
60 443853.489 4641218.720 588.874 
61 443853.550 4641218.911 588.892 
62 443862.802 4641214.446 588.588 
63 443863.798 4641218.271 588.907 
64 443864.066 4641218.525 588.967 
65 443876.444 4641217.957 589.115 
66 443876.610 4641218.158 589.136 
67 443889.795 4641217.574 589.614 
68 443889.834 4641217.711 589.616 
69 443900.753 4641216.776 590.086 
70 443900.809 4641216.970 590.089 
71 443908.371 4641214.760 590.384 
72 443908.807 4641215.461 590.455 
73 443911.250 4641220.199 590.737 
74 443912.232 4641211.715 590.439 
75 443912.985 4641212.019 590.509 
76 443915.189 4641207.044 590.415 
77 443915.510 4641207.233 590.450 
78 443842.090 4641217.022 588.697 
79 443843.141 4641215.190 588.500 
80 443824.175 4641229.109 588.390 
81 443812.568 4641233.313 588.322 
82 443799.313 4641238.245 588.181 
83 443786.134 4641243.033 588.105 
84 443771.737 4641248.180 587.984 
85 443759.164 4641252.640 587.963 
86 443752.215 4641255.067 587.946 
87 443736.859 4641260.463 587.967 
88 443721.272 4641265.866 588.057 
89 443705.248 4641271.363 587.982 
90 443687.921 4641277.151 588.064 
91 443672.632 4641282.291 588.188 
92 443656.990 4641287.500 588.292 
93 443641.441 4641292.757 588.400 
94 443628.892 4641297.081 588.423 
95 443622.210 4641299.268 588.459 
96 443607.428 4641303.395 588.458 
97 443595.902 4641305.759 588.465 
98 443581.650 4641306.968 588.524 
99 443567.155 4641306.837 588.548 
100 443552.991 4641306.400 588.571 
101 443537.673 4641305.796 588.636 
102 443523.983 4641305.103 588.676 
103 443510.346 4641303.964 588.753 
104 443497.849 4641301.993 588.778 
105 443487.015 4641299.489 588.843 
106 443538.028 4641300.193 586.325 
107 443537.806 4641300.407 588.384 
108 443538.574 4641300.422 588.386 
109 443539.798 4641300.292 588.375 
110 443541.348 4641299.828 588.362 
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111 443543.946 4641301.492 588.391 
112 443543.912 4641301.403 588.391 
113 443544.069 4641299.849 588.313 
114 443544.266 4641298.849 588.164 
115 443544.234 4641298.721 588.353 
116 443542.179 4641298.338 588.367 
117 443542.209 4641297.848 589.897 
118 443549.232 4641296.475 591.631 
119 443550.581 4641300.012 588.361 
120 443560.021 4641300.415 588.377 
121 443561.731 4641302.112 588.396 
122 443561.778 4641302.013 588.394 
123 443562.230 4641300.260 588.325 
124 443563.994 4641299.498 588.283 
125 443563.816 4641299.385 588.549 
126 443563.729 4641298.815 588.669 
127 443563.762 4641298.420 590.495 
128 443563.940 4641296.825 591.365 
129 443569.119 4641300.710 588.310 
130 443578.552 4641300.696 588.253 
131 443579.264 4641302.210 588.268 
132 443579.304 4641302.114 588.273 
133 443579.832 4641300.707 588.242 
134 443579.915 4641300.123 588.267 
135 443579.941 4641299.981 588.485 
136 443580.138 4641298.917 588.826 
137 443579.798 4641298.112 590.501 
138 443579.881 4641296.956 590.698 
139 443592.879 4641301.485 588.216 
140 443592.872 4641301.404 588.221 
141 443592.515 4641300.046 588.190 
142 443592.548 4641299.807 588.432 
143 443592.551 4641298.520 588.645 
144 443591.310 4641296.921 590.999 
145 443608.188 4641298.535 588.170 
146 443608.164 4641298.486 588.170 
147 443607.337 4641297.571 588.138 
148 443607.227 4641297.342 588.383 
149 443607.985 4641295.084 589.081 
150 443607.483 4641294.672 590.930 
151 443607.958 4641293.527 591.170 
152 443622.868 4641293.941 588.204 
153 443622.824 4641293.879 588.194 
154 443622.268 4641292.950 588.120 
155 443622.043 4641292.710 588.302 
156 443622.226 4641290.773 588.802 
157 443621.902 4641290.001 591.129 
158 443621.664 4641289.018 591.428 
159 443628.141 4641288.844 588.821 
160 443627.156 4641288.396 591.226 
161 443626.973 4641287.777 590.914 
162 443627.003 4641284.378 591.814 
163 443628.921 4641284.589 590.975 
164 443635.873 4641285.092 589.499 
165 443637.016 4641283.177 589.848 

166 443636.810 4641282.117 590.004 
167 443639.214 4641280.559 590.014 
168 443642.491 4641283.329 589.868 
169 443639.580 4641285.197 589.198 
170 443636.344 4641288.079 588.295 
171 443636.169 4641288.352 588.121 
172 443636.275 4641289.380 588.252 
173 443636.308 4641289.454 588.256 
174 443644.861 4641284.627 588.351 
175 443645.964 4641279.849 592.382 
176 443651.697 4641280.942 592.894 
177 443666.734 4641272.672 595.786 
178 443682.455 4641266.259 597.457 
179 443693.693 4641259.879 596.650 
180 443653.398 4641283.703 588.222 
181 443653.384 4641283.651 588.222 
182 443653.388 4641282.553 588.062 
183 443653.305 4641282.370 588.231 
184 443670.817 4641277.962 588.235 
185 443670.772 4641277.882 588.221 
186 443670.403 4641276.961 587.988 
187 443670.300 4641276.759 588.168 
188 443669.974 4641276.192 588.301 
189 443687.531 4641272.463 588.206 
190 443687.462 4641272.349 588.201 
191 443687.151 4641271.404 587.955 
192 443687.071 4641271.223 588.116 
193 443686.993 4641269.868 588.606 
194 443698.986 4641268.617 588.149 
195 443698.921 4641268.483 588.148 
196 443698.615 4641267.524 587.897 
197 443698.507 4641267.324 588.043 
198 443697.837 4641266.150 588.470 
199 443697.982 4641265.710 592.032 
200 443712.767 4641263.879 588.084 
201 443712.634 4641263.783 588.085 
202 443712.186 4641262.944 587.837 
203 443711.819 4641262.868 588.007 
204 443710.642 4641261.453 588.788 
205 443730.568 4641257.884 588.056 
206 443730.544 4641257.771 588.056 
207 443730.148 4641256.887 587.764 
208 443730.090 4641256.718 587.926 
209 443729.686 4641256.005 588.014 
210 443729.381 4641254.797 589.553 
211 443744.638 4641250.524 588.175 
212 443757.106 4641246.943 587.888 
213 443757.378 4641247.732 587.904 
214 443758.154 4641247.450 587.901 
215 443755.179 4641247.468 587.849 
216 443755.247 4641247.880 587.625 
217 443755.783 4641248.992 587.923 
218 443755.865 4641249.101 587.922 
219 443772.772 4641243.092 588.067 
220 443772.734 4641242.976 588.068 
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221 443771.910 4641241.850 587.922 
222 443771.826 4641241.684 588.123 
223 443771.797 4641240.879 588.339 
224 443789.695 4641236.702 588.284 
225 443789.609 4641236.464 588.285 
226 443789.083 4641235.362 588.166 
227 443789.021 4641235.230 588.380 
228 443791.975 4641233.558 588.481 
229 443796.398 4641233.928 588.423 
230 443795.779 4641232.550 588.325 
231 443795.831 4641232.371 588.498 
232 443800.162 4641232.772 588.454 
233 443800.143 4641232.571 588.454 
234 443811.319 4641228.552 588.592 
235 443811.300 4641228.359 588.593 
236 443811.901 4641227.592 588.656 
237 443820.967 4641223.911 588.684 
238 443825.383 4641223.631 588.727 
239 443825.169 4641223.523 588.730 
240 443828.666 4641221.161 588.702 
241 443831.079 4641220.234 588.486 
242 443837.580 4641219.093 588.888 
243 443831.542 4641218.590 588.397 
244 443831.293 4641216.881 590.358 
245 443819.706 4641223.229 588.476 
246 443813.301 4641224.739 588.504 
247 443811.439 4641224.604 588.934 
248 443811.317 4641225.801 588.783 
249 443801.799 4641228.265 588.576 
250 443808.635 4641221.159 589.569 
251 443813.174 4641221.025 589.684 
252 443813.947 4641221.199 590.219 
253 443814.302 4641222.020 590.233 
254 443804.189 4641217.518 594.521 
255 443793.171 4641223.471 594.526 
256 443781.210 4641230.672 594.336 
257 443761.880 4641238.799 593.569 
258 443757.617 4641240.020 593.475 
259 443757.905 4641241.296 592.126 
260 443445.781 4641282.049 588.981 
261 443457.729 4641287.713 588.922 
262 443470.040 4641293.306 588.864 
263 443481.992 4641297.896 588.851 
264 443494.211 4641301.269 588.779 
265 443506.688 4641303.507 588.755 
266 443520.470 4641304.865 588.689 
267 443534.853 4641305.681 588.641 
268 443549.394 4641306.292 588.575 
269 443562.908 4641306.730 588.537 
270 443577.133 4641306.986 588.531 
271 443589.314 4641306.563 588.519 
272 443596.818 4641305.618 588.449 
273 443537.758 4641299.598 588.349 
274 443537.094 4641298.630 588.113 
275 443537.096 4641298.391 588.321 

276 443525.639 4641300.341 588.408 
277 443525.653 4641300.251 588.398 
278 443525.406 4641298.174 588.225 
279 443525.411 4641297.966 588.446 
280 443525.144 4641297.665 588.463 
281 443525.103 4641297.186 589.602 
282 443525.372 4641296.220 590.135 
283 443518.232 4641297.474 588.319 
284 443518.226 4641297.235 588.568 
285 443515.557 4641296.661 588.575 
286 443514.158 4641298.847 588.444 
287 443514.063 4641299.037 588.475 
288 443514.768 4641296.160 588.603 
289 443514.317 4641295.775 588.661 
290 443514.418 4641295.628 590.016 
291 443514.408 4641297.869 588.436 
292 443513.660 4641298.322 588.380 
293 443510.802 4641296.927 588.499 
294 443511.849 4641295.628 588.632 
295 443510.146 4641295.609 588.678 
296 443507.379 4641292.602 588.948 
297 443507.175 4641293.503 588.790 
298 443510.458 4641292.928 588.836 
299 443507.324 4641288.007 589.388 
300 443504.323 4641287.721 589.400 
301 443499.986 4641288.896 589.251 
302 443498.797 4641287.842 589.365 
303 443497.311 4641288.413 589.282 
304 443496.724 4641290.492 589.014 
305 443497.078 4641293.590 588.582 
306 443498.071 4641294.337 588.517 
307 443499.544 4641293.736 588.660 
308 443500.150 4641291.690 588.932 
309 443498.951 4641293.098 588.850 
310 443498.038 4641293.240 588.795 
311 443498.859 4641289.904 589.236 
312 443498.146 4641289.851 589.235 
313 443509.089 4641296.284 588.510 
314 443504.057 4641295.957 588.495 
315 443503.772 4641297.291 588.551 
316 443493.066 4641294.993 588.563 
317 443493.144 4641293.741 588.536 
318 443493.447 4641285.992 589.451 
319 443491.188 4641284.880 589.652 
320 443489.807 4641287.113 589.279 
321 443488.218 4641290.988 588.816 
322 443490.499 4641290.244 588.865 
323 443487.432 4641292.207 588.553 
324 443485.633 4641293.377 588.586 
325 443485.180 4641292.856 588.581 
326 443481.316 4641291.921 588.576 
327 443481.573 4641290.629 588.611 
328 443478.688 4641289.831 588.519 
329 443474.727 4641288.761 588.556 
330 443471.725 4641289.048 588.567 
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331 443468.357 4641287.413 588.573 
332 443469.873 4641287.163 588.541 
333 443470.935 4641286.841 588.531 
334 443469.853 4641286.412 588.328 
335 443470.555 4641287.022 587.900 
336 443465.812 4641283.792 589.770 
337 443465.528 4641284.106 588.687 
338 443458.314 4641280.502 588.887 
339 443457.808 4641281.269 588.690 
340 443457.663 4641281.458 588.523 
341 443457.322 4641282.306 588.685 
342 443457.288 4641282.466 588.694 
343 443460.137 4641282.175 588.673 
344 443452.311 4641278.459 588.832 
345 443444.657 4641273.568 588.964 
346 443444.157 4641274.547 588.785 
347 443443.927 4641274.610 588.624 
348 443443.159 4641275.421 588.778 
349 443442.938 4641275.500 588.777 
350 443429.697 4641266.437 589.008 
351 443429.432 4641267.122 588.861 
352 443429.354 4641267.257 588.697 
353 443428.876 4641268.221 588.864 
354 443428.747 4641268.338 588.865 
355 443426.525 4641272.287 589.134 
356 443436.604 4641277.545 589.048 
357 443472.542 4641286.915 589.694 
358 443467.551 4641280.957 592.189 
359 443449.108 4641272.959 592.565 
360 443436.115 4641265.835 592.961 
361 443382.183 4641235.978 589.384 
362 443383.172 4641237.072 589.395 
363 443383.031 4641238.306 589.384 
364 443382.442 4641242.160 589.419 
365 443382.206 4641242.402 589.429 
366 443381.532 4641242.569 589.354 
367 443381.427 4641244.574 589.276 
368 443381.390 4641247.955 589.282 
369 443384.552 4641250.618 589.254 
370 443385.554 4641251.269 589.269 
371 443387.424 4641249.014 589.351 
372 443390.604 4641249.081 589.335 
373 443390.735 4641250.805 589.698 
374 443390.113 4641250.101 589.550 
375 443391.846 4641248.590 589.296 
376 443399.068 4641255.053 589.287 
377 443398.836 4641255.267 589.286 
378 443397.542 4641256.317 589.305 
379 443394.686 4641259.037 590.058 
380 443397.495 4641261.495 590.469 
381 443402.012 4641257.996 589.299 
382 443402.505 4641261.523 589.238 
383 443401.783 4641261.674 589.428 
384 443399.746 4641264.208 590.447 
385 443402.516 4641264.169 589.205 

386 443403.461 4641263.135 589.229 
387 443404.350 4641263.766 589.234 
388 443408.500 4641267.181 589.235 
389 443411.762 4641264.766 589.277 
390 443412.610 4641264.645 589.232 
391 443421.269 4641269.527 589.175 
392 443424.986 4641266.357 588.852 
393 443425.029 4641266.228 588.852 
394 443425.668 4641265.417 588.718 
395 443425.723 4641265.251 588.883 
396 443423.819 4641263.582 589.262 
397 443424.525 4641262.619 591.644 
398 443407.851 4641256.156 588.932 
399 443407.884 4641256.044 588.925 
400 443408.596 4641255.005 588.795 
401 443408.724 4641254.758 589.029 
402 443410.942 4641252.437 589.928 
403 443411.888 4641247.292 593.698 
404 443394.047 4641244.270 588.963 
405 443394.165 4641244.193 588.959 
406 443395.225 4641243.582 588.857 
407 443395.326 4641243.442 589.070 
408 443400.669 4641242.669 590.967 
409 443403.988 4641242.546 591.364 
410 443408.566 4641246.150 592.306 
411 443408.831 4641247.536 592.430 
412 443390.909 4641234.511 589.045 
413 443389.726 4641232.290 588.980 
414 443389.550 4641232.483 588.760 
415 443388.594 4641231.892 588.935 
416 443388.119 4641232.004 588.980 
417 443388.109 4641232.487 588.999 
418 443391.358 4641230.178 590.049 
419 443393.081 4641229.200 590.102 
420 443390.357 4641218.665 589.528 
421 443388.776 4641219.154 589.101 
422 443388.165 4641218.501 589.067 
423 443387.893 4641218.457 588.886 
424 443386.739 4641218.457 589.071 
425 443386.471 4641218.516 589.087 
426 443387.167 4641204.926 589.152 
427 443387.498 4641204.950 589.140 
428 443388.703 4641204.885 588.953 
429 443388.873 4641204.869 589.134 
430 443390.514 4641204.751 589.458 
431 443389.797 4641198.908 589.225 
432 443391.524 4641192.920 589.297 
433 443389.808 4641196.752 589.181 
434 443389.578 4641196.715 589.031 
435 443388.353 4641196.439 589.176 
436 443388.123 4641196.449 589.195 
437 443384.142 4641196.127 589.267 
438 443383.785 4641196.254 589.235 
439 443380.001 4641197.030 589.035 
440 443379.015 4641200.045 589.173 
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441 443378.535 4641201.805 589.230 
442 443375.724 4641206.451 588.810 
443 443378.944 4641207.665 589.159 
444 443382.287 4641208.246 589.361 
445 443382.577 4641208.344 589.383 
446 443377.966 4641210.551 589.289 
447 443375.734 4641213.120 589.023 
448 443374.358 4641211.096 588.345 
449 443377.240 4641213.220 589.221 
450 443375.803 4641216.930 589.334 
451 443376.707 4641219.893 589.251 
452 443381.606 4641219.839 589.413 
453 443381.823 4641219.834 589.419 
454 443380.533 4641223.770 589.475 
455 443379.433 4641223.927 589.475 
456 443380.593 4641226.531 589.521 
457 443380.551 4641227.571 589.292 
458 443382.709 4641231.853 589.375 
459 443382.886 4641231.250 589.382 
460 443385.363 4641239.053 589.339 
461 443380.415 4641237.616 589.354 
462 443377.199 4641227.838 589.044 
463 443375.396 4641225.369 588.793 
464 443373.016 4641224.906 588.638 
465 443380.370 4641234.500 589.360 
466 443380.117 4641234.518 589.355 
467 443379.723 4641233.747 589.343 
468 443376.585 4641233.947 589.246 
469 443375.975 4641234.644 589.253 
470 443375.793 4641234.954 589.248 
471 443375.430 4641237.563 589.225 
472 443376.105 4641236.608 589.249 
473 443377.048 4641237.928 589.275 
474 443377.964 4641238.984 589.311 
475 443372.218 4641231.165 588.929 
476 443372.375 4641232.727 589.028 
477 443372.896 4641233.420 589.075 
478 443373.870 4641232.731 589.105 
479 443372.234 4641232.313 589.023 
480 443374.229 4641234.260 589.152 
481 443374.934 4641233.956 589.173 
482 443375.297 4641234.650 589.214 
483 443374.615 4641236.556 589.181 
484 443370.185 4641227.269 588.576 
485 443370.458 4641227.101 588.577 
486 443365.982 4641221.494 587.841 
487 443361.480 4641216.442 587.042 
488 443361.608 4641216.168 587.062 
489 443362.304 4641211.567 586.813 
490 443360.544 4641205.363 586.191 
491 443364.991 4641205.312 586.966 
492 443367.361 4641202.682 587.398 
493 443371.147 4641202.807 587.657 
494 443366.812 4641210.619 587.303 
495 443372.326 4641217.508 588.087 

496 443376.405 4641223.290 588.712 
497 443377.390 4641222.673 588.735 
498 443375.039 4641219.732 588.401 
499 443373.506 4641214.382 588.026 
500 443374.090 4641207.210 587.799 
501 443376.612 4641200.306 587.867 
502 443385.785 4641183.913 589.179 
503 443387.296 4641170.698 589.049 
504 443388.689 4641156.384 588.995 
505 443389.926 4641143.435 589.014 
506 443390.831 4641129.783 589.047 
507 443390.962 4641116.359 589.083 
508 443395.104 4641114.880 589.395 
509 443395.219 4641114.869 589.379 
510 443396.179 4641114.557 589.512 
511 443396.334 4641115.933 589.489 
512 443396.957 4641115.706 589.491 
513 443395.180 4641124.641 589.400 
514 443395.312 4641124.739 589.375 
515 443396.476 4641125.101 589.466 
516 443394.806 4641133.819 589.379 
517 443394.879 4641133.884 589.367 
518 443396.010 4641134.589 589.432 
519 443395.220 4641144.041 589.416 
520 443396.362 4641144.858 589.417 
521 443396.824 4641144.595 589.275 
522 443393.530 4641148.802 589.333 
523 443393.674 4641148.840 589.311 
524 443394.291 4641153.436 589.409 
525 443392.158 4641162.247 589.323 
526 443392.302 4641162.274 589.324 
527 443393.260 4641163.114 589.420 
528 443394.348 4641163.382 589.419 
529 443394.927 4641163.490 589.290 
530 443395.207 4641160.507 589.240 
531 443392.417 4641171.107 589.333 
532 443393.509 4641171.305 589.441 
533 443392.071 4641171.699 589.334 
534 443390.598 4641176.793 589.294 
535 443390.730 4641176.845 589.276 
536 443392.202 4641177.152 589.228 
537 443392.935 4641177.064 589.273 
538 443391.975 4641182.867 589.290 
539 443388.933 4641190.396 589.230 
540 443389.090 4641190.388 589.208 
541 443390.244 4641190.448 589.046 
542 443391.735 4641190.530 589.334 
543 443408.557 4641245.351 593.708 
544 443408.747 4641243.297 593.552 
545 443410.547 4641241.097 593.628 
546 443404.829 4641241.669 593.297 
547 443402.210 4641240.094 593.217 
548 443403.169 4641241.298 593.745 
549 443391.500 4641222.942 592.893 
550 443391.672 4641222.956 592.321 
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551 443394.443 4641221.916 592.284 
552 443397.481 4641221.186 592.258 
553 443391.238 4641200.791 591.749 
554 443391.108 4641204.644 591.493 
555 443393.958 4641204.762 591.488 
556 443397.165 4641204.745 591.405 
557 443398.665 4641187.447 590.487 
558 443395.574 4641187.259 590.558 
559 443392.622 4641187.228 590.600 
560 443393.084 4641181.258 590.717 
561 443394.092 4641175.671 589.914 
562 443394.026 4641172.649 589.724 
563 443397.155 4641172.120 589.778 
564 443395.461 4641048.443 589.689 
565 443394.015 4641052.165 589.639 
566 443394.282 4641054.640 589.611 
567 443392.540 4641057.720 589.582 
568 443389.644 4641060.098 589.445 
569 443388.879 4641059.889 589.462 
570 443388.216 4641060.479 589.452 
571 443388.030 4641059.917 589.485 
572 443387.047 4641060.315 589.493 
573 443386.790 4641060.392 589.504 
574 443389.042 4641060.736 589.579 
575 443389.410 4641061.986 589.582 
576 443388.749 4641068.726 589.513 
577 443388.833 4641068.231 589.496 
578 443389.895 4641067.711 589.537 
579 443390.412 4641067.870 589.555 
580 443390.542 4641068.749 589.573 
581 443391.728 4641068.463 589.425 
582 443394.459 4641067.399 589.497 
583 443397.322 4641066.477 589.463 
584 443390.301 4641077.644 589.472 
585 443390.493 4641077.568 589.468 
586 443391.561 4641077.140 589.558 
587 443393.325 4641077.821 589.424 
588 443396.215 4641077.576 589.466 
589 443399.181 4641077.189 589.420 
590 443393.794 4641082.916 589.537 
591 443391.801 4641087.355 589.459 
592 443391.944 4641087.249 589.444 
593 443392.992 4641086.639 589.515 
594 443394.615 4641086.108 589.384 
595 443397.485 4641086.280 589.462 
596 443400.539 4641085.814 589.360 
597 443399.456 4641086.457 589.407 
598 443401.924 4641095.228 589.307 
599 443398.972 4641095.837 589.416 
600 443396.038 4641096.378 589.348 
601 443394.269 4641095.910 589.512 
602 443393.150 4641096.201 589.419 
603 443393.085 4641096.190 589.434 
604 443394.362 4641106.609 589.396 
605 443394.388 4641106.599 589.396 

606 443394.459 4641106.303 589.390 
607 443395.379 4641105.105 589.460 
608 443397.119 4641105.381 589.330 
609 443396.483 4641103.819 589.455 
610 443400.190 4641106.921 589.399 
611 443402.736 4641102.988 589.310 
612 443398.013 4641115.398 589.318 
613 443397.821 4641124.074 589.456 
614 443398.142 4641124.346 589.320 
615 443401.111 4641123.962 589.365 
616 443404.063 4641123.697 589.253 
617 443402.632 4641128.981 589.351 
618 443402.886 4641144.025 589.214 
619 443399.998 4641144.317 589.315 
620 443398.879 4641154.555 589.314 
621 443401.796 4641154.825 589.192 
622 443400.641 4641166.535 589.464 
623 443398.074 4641164.591 589.442 
624 443390.032 4641104.487 589.075 
625 443388.036 4641089.921 589.116 
626 443385.661 4641074.019 589.135 
627 443382.423 4641059.867 589.189 
628 443376.397 4641047.302 589.236 
629 443368.076 4641037.334 589.271 
630 443359.165 4641028.386 589.598 
631 443363.250 4641025.677 589.373 
632 443363.425 4641025.499 589.361 
633 443364.265 4641024.708 589.333 
634 443364.381 4641024.662 589.525 
635 443364.967 4641024.569 589.564 
636 443365.730 4641023.899 591.539 
637 443369.452 4641032.636 589.431 
638 443369.554 4641032.148 589.408 
639 443370.219 4641031.000 589.378 
640 443370.344 4641030.921 589.566 
641 443370.584 4641030.738 589.593 
642 443371.195 4641030.136 591.171 
643 443370.624 4641031.366 589.373 
644 443370.604 4641032.476 589.398 
645 443373.210 4641033.011 589.425 
646 443373.744 4641032.066 590.966 
647 443374.606 4641034.618 589.483 
648 443375.075 4641037.997 589.464 
649 443376.787 4641036.512 589.513 
650 443377.403 4641037.181 589.520 
651 443376.795 4641040.291 589.481 
652 443376.569 4641040.546 589.506 
653 443382.031 4641036.962 589.568 
654 443382.380 4641035.629 589.784 
655 443382.953 4641033.807 591.265 
656 443386.580 4641039.371 589.545 
657 443387.369 4641040.205 589.549 
658 443387.452 4641039.780 589.564 
659 443387.481 4641039.444 589.577 
660 443393.921 4641039.617 589.719 
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661 443395.910 4641043.193 589.827 
662 443389.992 4641045.990 589.717 
663 443388.022 4641048.241 589.669 
664 443387.727 4641047.160 589.679 
665 443386.676 4641045.917 589.657 
666 443385.791 4641045.572 589.645 
667 443382.761 4641045.067 589.600 
668 443382.457 4641045.510 589.592 
669 443385.849 4641047.915 589.792 
670 443380.727 4641045.654 589.550 
671 443380.482 4641045.953 589.574 
672 443384.216 4641053.065 589.546 
673 443384.546 4641052.827 589.526 
674 443385.529 4641052.595 589.546 
675 443385.695 4641051.916 589.563 
676 443386.112 4641051.955 589.576 
677 443387.850 4641049.395 589.655 
678 443378.802 4641028.547 592.307 
679 443371.880 4641023.965 593.044 
680 443367.399 4641017.808 593.043 
681 443292.724 4640792.191 589.209 
682 443300.651 4640801.739 589.376 
683 443308.840 4640811.654 589.544 
684 443317.074 4640823.055 589.711 
685 443323.636 4640834.756 589.881 
686 443329.408 4640847.492 589.927 
687 443333.736 4640857.610 589.905 
688 443342.305 4640889.956 589.796 
689 443342.593 4640902.729 589.781 
690 443341.790 4640918.739 589.727 
691 443341.088 4640932.752 589.783 
692 443340.463 4640946.663 589.759 
693 443340.028 4640960.937 589.762 
694 443340.480 4640974.350 589.769 
695 443342.515 4640987.987 589.687 
696 443344.298 4640996.309 589.690 
697 443347.709 4641007.835 589.679 
698 443353.797 4641020.967 589.663 
699 443356.487 4641016.650 589.341 
700 443356.660 4641016.520 589.311 
701 443357.637 4641015.901 589.276 
702 443357.717 4641015.840 589.454 
703 443358.457 4641015.366 589.882 
704 443360.193 4641014.713 590.251 
705 443360.737 4641014.663 591.692 
706 443354.563 4641011.859 589.302 
707 443354.955 4641010.801 589.220 
708 443351.967 4641007.526 589.372 
709 443352.212 4641007.403 589.332 
710 443353.343 4641007.058 589.280 
711 443353.410 4641006.944 589.468 
712 443354.033 4641006.571 589.794 
713 443355.519 4641005.185 590.087 
714 443356.130 4641004.827 591.406 
715 443347.142 4640990.634 589.460 

716 443347.378 4640990.516 589.432 
717 443348.481 4640989.936 589.285 
718 443348.580 4640989.784 589.467 
719 443349.081 4640987.716 589.584 
720 443349.634 4640985.211 589.725 
721 443350.715 4640985.457 591.456 
722 443347.085 4640981.752 589.186 
723 443347.231 4640981.181 589.152 
724 443347.094 4640979.985 589.145 
725 443346.810 4640979.434 589.185 
726 443345.020 4640976.313 589.435 
727 443345.265 4640976.259 589.406 
728 443346.433 4640976.086 589.234 
729 443346.549 4640976.087 589.399 
730 443348.213 4640975.869 589.884 
731 443348.749 4640976.005 591.272 
732 443344.271 4640961.376 589.500 
733 443344.655 4640961.367 589.460 
734 443345.820 4640961.227 589.378 
735 443345.930 4640961.275 589.573 
736 443348.647 4640967.084 589.786 
738 443349.481 4640967.875 591.051 
739 443350.171 4640964.972 589.963 
740 443350.875 4640965.113 591.116 
741 443344.575 4640947.768 589.624 
742 443345.014 4640947.853 589.594 
743 443346.179 4640947.552 589.506 
744 443346.313 4640947.551 589.689 
745 443349.193 4640946.027 589.882 
746 443351.261 4640946.088 590.468 
747 443353.326 4640948.772 590.866 
748 443353.502 4640966.252 591.409 
749 443353.650 4640980.916 592.170 
750 443360.464 4641007.618 592.346 
751 443344.987 4640934.838 589.764 
752 443345.440 4640934.594 589.746 
753 443346.619 4640934.452 589.650 
754 443346.730 4640935.059 589.801 
755 443350.967 4640931.538 590.207 
756 443351.560 4640931.816 590.467 
757 443352.870 4640929.451 590.448 
758 443352.487 4640926.981 590.499 
759 443347.972 4640925.315 589.932 
760 443346.974 4640926.925 589.783 
761 443347.114 4640926.959 589.966 
762 443348.521 4640927.018 590.109 
763 443348.197 4640929.512 590.117 
764 443345.783 4640927.050 589.802 
765 443345.393 4640927.004 589.810 
766 443345.266 4640926.554 589.817 
767 443352.629 4640921.927 590.378 
768 443354.677 4640920.314 590.716 
769 443356.516 4640922.501 590.938 
770 443354.292 4640916.296 590.719 
771 443352.042 4640917.684 590.418 
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772 443348.569 4640919.873 590.038 
773 443348.632 4640919.748 590.067 
774 443349.268 4640917.818 590.327 
775 443347.752 4640919.031 589.993 
776 443347.604 4640919.002 589.878 
777 443346.084 4640913.970 589.978 
778 443345.837 4640913.947 589.966 
779 443348.028 4640913.962 589.783 
780 443348.147 4640913.987 589.956 
781 443348.022 4640915.441 589.744 
782 443348.146 4640915.958 589.716 
783 443348.098 4640917.167 589.684 
784 443347.898 4640917.520 589.731 
785 443347.911 4640916.925 589.700 
786 443347.149 4640916.095 589.824 
787 443348.179 4640917.108 589.899 
788 443347.231 4640912.972 589.916 
789 443349.566 4640904.024 590.558 
790 443348.858 4640904.000 589.869 
791 443347.330 4640903.886 589.970 
792 443346.394 4640903.511 590.065 
793 443346.141 4640903.769 590.053 
794 443347.624 4640894.279 590.164 
795 443346.015 4640890.169 590.104 
796 443346.275 4640890.035 590.118 
797 443348.713 4640889.859 589.950 
798 443349.628 4640889.873 590.724 
799 443347.129 4640884.746 590.081 
800 443343.562 4640874.197 590.128 
801 443343.471 4640873.489 590.126 
802 443345.377 4640875.052 590.023 
803 443346.762 4640875.213 590.006 
804 443347.256 4640874.896 590.797 
805 443343.809 4640869.945 590.097 
806 443342.286 4640865.279 590.173 
807 443341.187 4640863.461 590.096 
808 443339.482 4640861.526 590.149 
809 443339.687 4640861.549 590.137 
810 443341.461 4640859.948 589.826 
811 443344.385 4640858.886 590.799 
812 443338.628 4640871.578 589.852 
813 443354.793 4640912.772 590.744 
814 443355.461 4640897.469 590.649 
815 443353.878 4640879.805 590.903 
816 443349.526 4640862.886 590.935 
817 443343.918 4640847.398 591.444 
818 443335.391 4640831.507 592.279 
819 443329.339 4640816.705 592.422 
820 443320.985 4640802.445 591.868 
821 443308.233 4640790.758 591.266 
822 443299.701 4640782.081 590.814 
823 443338.786 4640856.795 590.105 
824 443334.760 4640847.151 590.204 
825 443330.810 4640837.900 590.178 
826 443326.711 4640829.276 590.246 

827 443321.931 4640820.995 590.110 
828 443316.284 4640813.020 589.986 
829 443310.287 4640805.341 589.801 
830 443303.937 4640797.522 589.625 
831 443290.919 4640790.074 589.183 
832 443279.981 4640777.248 588.920 
833 443270.321 4640765.859 588.710 
834 443261.123 4640755.002 588.457 
835 443250.584 4640742.482 588.195 
836 443241.431 4640731.586 588.010 
837 443232.196 4640720.662 587.786 
838 443222.539 4640709.215 587.653 
839 443295.683 4640775.488 590.867 
840 443296.927 4640778.164 590.317 
841 443292.281 4640779.765 589.645 
842 443289.110 4640778.828 589.201 
843 443291.466 4640778.182 590.049 
844 443288.531 4640776.790 589.884 
845 443283.648 4640771.956 590.097 
846 443283.201 4640772.575 588.817 
847 443276.585 4640765.009 588.523 
848 443277.307 4640764.583 591.109 
849 443270.434 4640759.496 588.644 
850 443270.397 4640759.775 588.710 
851 443279.057 4640769.548 588.858 
852 443278.662 4640769.499 588.930 
853 443288.501 4640780.679 589.228 
854 443288.423 4640780.880 589.260 
855 443289.674 4640768.581 591.381 
856 443292.651 4640785.906 589.373 
857 443292.858 4640785.742 589.344 
858 443295.668 4640786.689 589.307 
859 443294.666 4640784.266 589.598 
860 443297.390 4640781.021 590.160 
861 443296.862 4640783.039 590.400 
862 443297.525 4640784.855 590.574 
863 443305.776 4640794.762 591.189 
864 443314.640 4640805.156 591.690 
865 443315.162 4640804.845 591.504 
866 443322.725 4640815.657 592.165 
867 443323.072 4640815.369 592.099 
868 443329.523 4640826.831 592.321 
869 443329.932 4640826.531 592.302 
870 443334.727 4640838.843 591.657 
871 443340.725 4640854.789 590.913 
872 443339.030 4640853.936 589.875 
873 443336.882 4640854.594 590.160 
874 443336.664 4640854.441 590.162 
875 443332.587 4640838.717 589.911 
876 443330.633 4640839.876 590.191 
877 443330.488 4640839.970 590.199 
878 443325.932 4640824.476 589.852 
879 443323.406 4640825.400 590.122 
880 443323.083 4640825.270 590.126 
881 443315.982 4640810.245 589.779 
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882 443313.834 4640811.224 589.909 
883 443313.630 4640811.219 589.907 
884 443306.105 4640798.240 589.466 
885 443304.544 4640799.614 589.656 
886 443304.352 4640799.615 589.656 
887 443292.742 4640783.681 589.472 
888 443271.335 4640758.777 588.415 
889 443272.611 4640758.681 589.857 
890 443274.431 4640755.920 589.821 
891 443274.103 4640755.504 588.946 
892 443272.316 4640755.134 588.849 
893 443270.423 4640755.887 588.396 
894 443257.821 4640745.023 588.364 
895 443257.967 4640744.899 588.317 
896 443259.718 4640743.710 587.914 
897 443260.941 4640742.537 588.649 
898 443265.623 4640738.503 588.721 
899 443282.099 4640754.591 589.990 
900 443283.021 4640756.181 591.650 
901 443281.232 4640753.035 589.631 
902 443255.334 4640739.838 588.136 
903 443248.071 4640733.404 588.091 
904 443248.217 4640733.286 588.050 
905 443249.322 4640732.787 587.974 
906 443250.521 4640732.103 587.707 
907 443251.591 4640730.963 588.398 
908 443257.533 4640726.713 588.451 
909 443248.176 4640716.250 588.144 
910 443246.885 4640712.786 588.018 
911 443249.811 4640711.036 586.929 
912 443250.055 4640709.941 587.314 
913 443238.788 4640711.912 586.805 
914 443234.979 4640712.040 586.755 
915 443235.628 4640710.251 587.608 
916 443234.578 4640712.365 586.852 
917 443236.555 4640714.445 587.628 
918 443238.225 4640716.525 587.808 
919 443237.501 4640717.204 587.441 
920 443236.809 4640718.105 587.638 
921 443242.357 4640724.883 587.738 
922 443237.904 4640721.349 587.828 
923 443238.031 4640721.230 587.802 
924 443226.812 4640708.336 587.641 
925 443227.079 4640708.302 587.616 
926 443230.143 4640710.879 587.566 
927 443232.225 4640710.193 586.601 
928 443232.172 4640707.784 587.065 
929 443228.811 4640703.952 586.515 
930 443228.022 4640704.933 586.318 
931 443226.442 4640707.513 587.593 
932 443226.284 4640707.648 587.627 
933 443763.490 4641238.273 593.677 
934 443760.914 4641240.638 592.894 
935 443755.781 4641244.864 591.155 
936 443753.426 4641241.338 592.293 

937 443752.832 4641241.282 592.542 
938 443753.666 4641243.026 591.822 
939 443752.768 4641242.828 591.347 
940 443752.085 4641242.529 591.916 
941 443751.519 4641245.744 589.708 
942 443752.354 4641245.844 589.310 
943 443742.842 4641253.346 587.952 
944 443763.143 4641246.258 588.027 
945 443726.601 4641247.512 596.035 
946 443750.810 4641239.635 593.417 
947 443727.541 4641250.352 593.020 
948 443728.817 4641253.440 592.370 
949 443709.333 4641259.817 592.250 
951 443669.599 4641275.643 592.750 
952 443697.439 4641265.769 593.590 
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ANNEX 03 – SERVEIS EXISTENTS I AFECTATS 
 

3.1.- Introducció 
El present annex recull la informació facilitada per les diverses companyies de serveis i organismes 

gestors d’infraestructures de serveis.  
 

La informació facilitada aquí reflectida i grafiada als plànols de projecte és aproximada i disposa d’un 

termini de validesa finit. En fase d’obra serà necessari actualitzar aquesta informació i realitzar les 

comprovacions necessàries in situ per a determinar l’exactitud de la ubicació de les diferents xarxes. 
 

3.2.- Serveis existents 
3.2.1- Dades de contacte 

A través de la plataforma EWISE (Web de Información de Servicios Existentes) - www.ewise.es – 

gestionada per l’empresa ACEFAT A.I.E. Infraestructures de Serveis Públics, està disponible la 

informació de les següents companyies de serveis:  

 

 AIGUA DE RIGAT al municipi d’Igualada (província de Barcelona)  

 AIGÜES DE BARCELONA en els municipis on té la seva pròpia xarxa d’aigües i el 

 clavegueram del municipi de Montcada i Reixac (província de Barcelona)  

 AIGÜES D'ELX al municipi d'Elx (província d'Alacant)  

 AIGÜES DE PALAMÓS en els municipis de Mont-ras i Palamós (província de Girona)  

 ANAIGUA als municipis de Masquefa i Mediona (província de Barcelona)  

 AJUNTAMENT DE BARCELONA Xarxa d’enllumenat públic i Xarxa de fibra òptica  

 ENDESA i la gestió de la TIC, a la zona de Catalunya  

 EMSSA a l’àrea Metropolitana de Barcelona  

 GAS NATURAL a la zona de Catalunya  

 ONO a la zona de Catalunya  

 SECOMSA en el municipi de Cambrils (província de Tarragona)  

 SOREA consultar municipis de Catalunya i Comunitat Valenciana en 

 http://www.acefat.com/cat/serveis/ewise/Sorea_municipios.html 

 TELEFÓNICA  a la zona de Catalunya 

 

 

 

La informació detallada  en aquest annex, obtinguda a través d’aquesta plataforma, correspon a 

aquelles empreses privades que discorren per via pública, en aquest cas aquestes són: 

 . ENDESA  

 ꞏ SOREA  

 ꞏ GAS NATURAL 

ꞏ TELEFÒNICA 

 

Les dades de contacte d’ACEFAT són: 

 Via Augusta 59, planta 2, Edifici Mercuri, 08006 Barcelona  

 Tel. General: +34 (93) 415 66 13 / 902 109 989 

 Fax: +34 (93) 415 62 69 

 e-mail:   eWise@acefat.com  

 www.acefat.com 

 

Les xarxes d’enllumenat públic i clavegueram són gestionades directament per l’Ajuntament. En 

aquest cas es disposa d’informació de detall associada a la xarxa existent. 

  

Prèviament a l’inici de les obres serà necessari contrastar i validar aquestes dades amb l’Ajuntament. 

Les dades de contacte de l’Ajuntament són: 

 

AJUNTAMENT DE SANT JULIÀ DE VILATORTA 

Plaça del Marquès de la Quadra, 1, 08504 Sant Julià de Vilatorta, Barcelona 

Tel. 938 12 21 79 

 

 

3.2.2.- Informació facilitada 

A continuació, disposin o no de xarxa en l’àmbit d’actuació, es reprodueixen les cartes, plànols i 

documentació annexa facilitada per cada una de les companyies de serveis o organismes que han 

emès resposta: 
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ENDESA 
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3.3.- Serveis afectats 
3.3.1.- Serveis afectats per l’obra 

A banda de les noves infraestructures plantejades (enllumenat, clavegueram, telefonia, gas, aigua), 

hi ha una sèrie d’afectacions sobre altres companyies de serveis. Aquest apartat recull les diferents 

afectacions de serveis associats a aquestes companyies. 

 Dins de l’àmbit del projecte hi ha una sèrie d’afectacions sobre les companyies de serveis d’aigua, 

de telefonia, d’enllumenat i de gas. Aquest apartat recull les diferents afectacions de serveis 

associats a aquestes companyies. Com a serveis afectats associats a l’àmbit del projecte tenim: 

 

TELFÒNICA 

SSAA T01 – Conversió suport formigó 
Dins de l’àmbit a la zona compresa entre rambla del castell i av. Nostra senyora de Montserrat, ens 

trobem actualment una línia de telefonia aèria que soterrarem a partir de la cruïlla de la rambla del 

castell, aprofitant el suport de formigó es generarà la  conversió de la línia soterrant-la fins la cruïlla 

de l’Av Nostra senyora de Montserrat, en aquest punt la conversió serà a la façana per tal de seguir 

la línia aèria en sentit nord fora del nostre àmbit d’actuació. També se soterrarà el creuament de la 

calçada en sentit sud fins el suport de formigó que substituirà el pal de fusta existent. 

 

L’altre actuació associada a Telefònica la trobem dins de l’àmbit de la rotonda on actualment hi ha un 

pal de fusta que donat a l’ampliació de la calçada queda afectat. Per aquest motiu s’aprofitarà el 

pericó existent que trobem davant el pal de fusta i se soterrarà la línia fins al següent pal de fusta 

situat uns 45 metres direcció est on es convertirà en aèri novament.  

 

ENDESA 

SSAA E01 – Desplaçament escomesa elèctrica particular 
Dins de la zona de la rotonda trobem actualment un armari CDU particular el qual queda afectat per 

l’ampliació de la vorera associat a la rotonda, ja que es necessària l’expropiació de part de la 

parcel.la es necessari el desplaçament d’aquest armari. 

 

A banda d’aquesta actuació en trobem una de nova associada a electricitat la qual fa referència al 

nou quadre d’enllumenat, per a poder dur a terme aquesta actuació es necessària interceptar la 

xarxa elèctrica al carrer del Puig dins de l’actuació puntual de la zona de la Quintana.  

 

 

GAS NATURAL 

SSAA G01 – Desviament de canonada de gas 
Dins de l’àmbit 1.2 i fins a la zona de la rotonda trobem un canalització de gas que degut a 

l’ampliació de la calçada es necessari desviar-la. 

La desviació es durà a terme en uns 150m seguint el perímetre del nou traçat i soterrada per la 

vorera fins que s’hagi passat la rotonda on s’interceptarà de nou la canalització existent. 

Per altre banda just abans d’arribar a la rotonda es farà el creuament de calçada dins a trobar la 

xarxa existent del carrer carrer del Puig. 

 

Per a dur a terme aquesta actuació hi ha un conveni amb la companyia de gas on es concreta que la 

canonada va a càrrec de Gas natura.  

 

SOREA 

SSAA A01/A02 – Desviament de canonada d’aigua PEAD125 
Degut al nou traçat de calçada entre la rotonda i el carrer de la quintana, es necessari el 

desplaçament de les dues canonades d’aigua PEAD125. Es planteja per tant la desviació de les 

canonades d’aigua seguint el nou traçat del projecte i dins de la zona de vorera que s’iniciarà des de 

l’angle de la xarxa existent a l’ambit 1.2 i fins a passar la zona de la rotonda on s’interceptarà la xarxa 

existent de nou. 

 

A continuació s’adjunta el pressupost disponible i el traçat projectat facilitat per la companyia 

d’aigües: 
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ANNEX 04 – SEGURETAT VIÀRIA 

 
4.1.- Introducció 
Prèvia a la realització del present projecte i com a punt d’informació de partida per a la realització del 

mateix, a través de les dades existents s’han obtingut una sèrie de dades referents al trànsit de la 

via, les quals són útils per a la determinació de la solució final a desenvolupar en el present projecte. 

Aquestes dades són:  IMD, volum, classes, velocitats i accidents registrats. Les dades es defineixen 

per a l’actual carretera BV-5202, en el TM de Sant Julià de Vilatorta. 

  

4.2.- Dades de trànsit 
4.2.1.- Intensitats 

Es disposa d’una estació d’aforament amb dades significatives dins de l’àmbit del present projecte. 
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4.2.2 Accidents  

A continuació es pot observar una taula amb els accidents registrats a la BV-5202 entre els anys 

1995 i 2012.  

 

Font: Elaboració pròpia a partir del registre facilitat per la Diputació de Barcelona 
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ANNEX 05 – GEOTÈCNIA I GEOLOGIA 
 
5.1.- Introducció 
Per a l’elaboració del present projecte s’ha realitzat un estudi geotècnic. Com apèndix del present 

annex s’adjunta la documentació associada a aquest estudi geotècnic, el qual ha estat realitzat per 

l’empresa Activa Ingeniería y Geoservicios S.L. amb data juliol de 2015. 
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ESTUDI GEOTÈCNIC 
 

 

 PEL PROJECTE CONSTRUCTIU: 

Millora de la carretera BV-5202  
PK 0+000 a PK 1+230. TM Sant Julià de Vilatorta  

Expt. 37 – Codi: 3647_GE_01 
 

 

 

 

 

Juliol, 2015 

Expedient: EGE180-2015 

 

P
àg

in
a 113 Codi Segur de Verificació (CSV): 2a73c2cf755d29a1c80a   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



 

EGE180-2015 

 

Projecte constructiu "Millora de la carretera BV-5202 PK 0+000 a PK 1+230. TM Sant Julià de Vilatorta" 

 

Annex. GEOLOGIA I GEOTÈCNIA 

 

1  

ÍNDEX 

1. DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE I OBJECTIU DE L’ANNEX. ..................... 3 

2. TREBALLS REALITZATS. ......................................................................... 3 

2.1.  TREBALLS PREVIS .............................................................................. 3 

2.2.  TREBALLS DE CAMP .......................................................................... 3 

2.2.1.  Cartografia geològica ..................................................................... 3 

2.2.2.  Cales ................................................................................................ 3 

2.2.3.  Estacions geomecàniques ............................................................. 4 

2.3.  ASSAJOS DE LABORATORI. .............................................................. 4 

3. DESCRIPCIÓ GEOLÒGICA DEL PROJECTE. .......................................... 5 

3.1.  CONTEXT GEOLÒGIC ......................................................................... 5 

3.2.  TECTÒNICA .......................................................................................... 5 

3.3.  GEOMORFOLOGIA .............................................................................. 5 

3.4.  HIDROLOGIA ........................................................................................ 5 

3.5.  SISMICITAT ........................................................................................... 6 

4. CARACTERITZACIÓ GEOTÈCNICA DEL PROJECTE ............................. 7 

4.1.  DESCRIPCIÓ DE MATERIALS ............................................................. 7 

4.1.1.  EOCE ................................................................................................ 7 

4.1.2.  Cobertora quaternaria .................................................................... 8 

4.1.3.  Replens antròpics, Rv-Ra .............................................................. 12 

4.2.  TRAMIFICACIÓ GEOTÊCNICA DE LA TRAÇA ................................... 12 

5. CALCULS I RECOMANACIONS. ............................................................... 13 

5.1.  FONAMENTACIÓ D’ESTRUCTURES. ................................................. 13 

5.1.1.  Introducció ...................................................................................... 13 

Al llarg de la traça es projecta la realització de dos murs de contenció. .. 13 

5.1.2.  Fonaments de càlcul ....................................................................... 13 

5.1.3.  Murs de contenció ........................................................................... 14 

5.2.  ANALISI D’ESTABILITAT DELS DESMUNTS ...................................... 14 

5.2.1.  Estabilitat dels desmunts en sòls .................................................. 14 

5.2.2.  Estabilitat de talussos en roca ....................................................... 14 

5.2.3.  Resultat del càlcul i pendents recomanats ................................... 15 

5.2.4.  Mesures especials de drenatge. ..................................................... 15 

5.2.5.  Fons d’excavació. Caracterització i tractament ............................ 15 

5.3.  ANÀLISI D’ESTABILITAT I ASSENTAMENT DE REBLERTS ............. 15 

5.3.1.  Estabilitat reblerts ........................................................................... 15 

5.3.2.  Assentament de la base dels terraplens........................................ 15 

5.3.3.  Formació de terraplens ................................................................... 15 

5.4.  EXCAVABILITAT DELS MATERIALS ................................................... 16 

5.5.  APROFITAMENT DELS MATERIALS I SANEJAMENTS ..................... 16 

5.5.1.  Saneig terreny .................................................................................. 16 

5.5.2.  Sols edàfics ...................................................................................... 16 

5.6.  ESPLANADA ......................................................................................... 16 

 

 

 

 

 

 P
àg

in
a 114 Codi Segur de Verificació (CSV): 2a73c2cf755d29a1c80a   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



 

EGE180-2015 

 

Projecte constructiu "Millora de la carretera BV-5202 PK 0+000 a PK 1+230. TM Sant Julià de Vilatorta" 

 

Annex. GEOLOGIA I GEOTÈCNIA 

 

2  

APÈNDIXS 

 
Apèndix 1. Planta geològica de context 
Apèndix 2. Planta geològica 1:2.000 i situació reconeixements 
Apèndix 3. Perfils geologics-geotecnics longitudinals 
Apèndix 4. Registres reconeixements de camp 
 Apèndix 4.1.  Registres reconeixements de camp: cales 
 Apèndix 4.2. Registres reconeixements de camp: estacions 
                             geomecàniques 
 Apèndix 4.3. Registres reconeixements de camp: informació prèvia 
Apèndix 5. Actes assaigs de laboratori 

 

P
àg

in
a 115 Codi Segur de Verificació (CSV): 2a73c2cf755d29a1c80a   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



 

EGE180-2015 

 

Projecte constructiu "Millora de la carretera BV-5202 PK 0+000 a PK 1+230. TM Sant Julià de Vilatorta" 

 

Annex. GEOLOGIA I GEOTÈCNIA 

 

3  

 

1. DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE I OBJECTIU DE L’ANNEX.   

En aquesta memòria es recopilen les dades i es presenten les nostres conclusions i 
recomanacions relatives a la geologia i geotècnia del projecte constructiu: Millora de la 
carretera BV-5202 PK 0+000 a PK 1+230. Terme municipal de Sant Julià de Vilatorta.  

Les característiques principals d'aquest projecte es la realització d’un carril bici paral·lel a 
l’actual carretera BV-5202. 

L’objectiu d’aquest estudi serà: 

- Reconeixement geològic i geotècnic general de la traça. 

- Terraplens, recomanacions pel projecte. 

- Desmunts, característiques i recomanacions de disseny 

- Classificació de l’esplanada natural per al seu ús com a recolzament de les capes de 
ferm. 

- Altres dades d’interès geotècnic. 

 

2. TREBALLS REALITZATS. 

2.1. TREBALLS PREVIS 

Com a tasca prèvia a la redacció del present estudi geològic i geotècnic, s'han recopilat i 
estudiat aquells treballs que, en el context immediat al del projecte, representen una font 
d'informació d'interès. Les fonts d’informació consultades son les següents 

- SIG de l’ INSTITUT CARTOGRÀFIC I GEOLÒGIC DE CATALUNYA (base VISSIR3), on 
es pot consultar la cartografia geològica general (1:50.000), la topografia fins a una escala 
1:5000, i les ortofotografies fins a una escala 1:2500.  

- Annex 10. Geotècnia i Geologia. Projecte Constructiu. Millora local. Millora de nus. Nou 
enllaç entre l’Eix Transversal (PK 189+700) i la carretera BV-5202 (PK 1+980). Tram: Sant 
Julià de Vilatorta. Clau: MB-14046. SIENA, any 2014. 

 

2.2. TREBALLS DE CAMP 

Els treballs de camp considerats com a base informativa en l'abast del present estudi 
geològic i geotècnic s'han desenvolupat en les següents fases: 

- Cartografia geològica. 

- Aixecament de registres geològics de detall (inspecció de talussos, afloraments i 
elaboració d'estacions geomecàniques). 

 

 

 

- Cales excavades amb pala retroexcavadora tipus "mixta" en els emplaçaments 
seleccionats i on ha estat possible l'accés, amb presa de mostres representatives per a la 
identificació dels materials presents a cota d'esplanada o en la profunditat afectada per 
desmunts. 

2.2.1. Cartografia geològica 

S’ha realitzat una cartografia de materials, representada sobre la base topogràfica a escala 
1:2000 (adjunta en el apèndix , així com l’aixecament de registres d’observació geològica 
específics per afloraments d’especial interès. Amb posterioritat s’han dut a terme les 
tasques de reconeixement mitjançant prospeccions mecàniques, els resultats de les quals 
han estat integrats en la cartografia geològica i litològica resultant, amb un ample aproximat 
d’uns 100 m a ambdós costats de l’eix de la traça, i en el perfil longitudinal de l’eix de la 
traça. 

2.2.2. Cales 

Per tal de conèixer la naturalesa i les característiques del terreny, el dia 6 de juliol de 2015, 
s’ha realitzat 5 cales mecàniques mitjançant una retroexcavadora mixta model NEW 
HOLLAND BLR100  amb braç de 4 metres de llarg i una cullera de 40 cms d’ample. . 

La situació de les cales s’indica al plànol de situació dels treballs de  camp (veure apèndix 
1), la profunditat assolida i cota boca de cadascuna de les cales han estat les següents (la 
cota absoluta de cadascuna de les cales ha estat obtinguda a partir d’un plànol topogràfic 
facilitat per la direcció tècnica del projecte): 

CALA PK 
Situació (coordenades UTM) Profunditat 

(m) X Y Z 

C-1 0+045 443218 4640696 587,5 0,4 

C-2 0+294 443348 4640900 590,8 3,4 

C-3 0+742 443469 4641287 589,1 2,6 

C-4 1+121 443833 4641220 588,7 3,5 

C-5 1+166 443877 4641215 588,8 0,4 

Taula 1. Relació cales mecàniques. 
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La cala C-5 es va aturar per la possible existència de la canonada general d’aigua potable 
del poble, en la zona on es feia la cala, segons comunicació verbal de personal de 
l’ajuntament.  

 

2.2.3. Estacions geomecàniques 

Com a complement de la representació cartogràfica del reconeixement geològic de 
superfície, s’ha procedit a l’aixecament de tres estacions geomecàniques. La seva  finalitat 
es una caracterització de la qualitat del substrat rocós a partir dels afloraments de roca 
existents en la zona. 

Aquests treballs han consistit en una descripció geològica de l’aflorament, realització d’un 
reportatge fotogràfic, un estudi de les discontinuïtats, inclòs, si era possible, la mesura de 
l’índex RQD: (determinat en aflorament utilitzant l’expressió RQD=115-3.3Jv, on JV és el 
nombre de discontinuïtats per metre cúbic de roca). Així mateix, s’ha realitzat mesures de 
resistència del massís amb un Martell d’Schmidt o escleròmetre.  

L’escleròmetre consisteix en un petit aparell metàl·lic de geometria cilíndrica que disposa 
d’una molla al seu interior i una punta retràctil. Al pressionar la punta contra la roca, la 
molla pateix un rebot que es registrada en l’aparell mitjançant una escala numèrica. 
Aquesta dada es pot correlacionar amb la resistència a la compressió simple, en funció de 
la densitat de la roca i de la inclinació del pla assajat.  

La recopilació de tots aquests paràmetres ens ha permès l’aplicació de la classificació 
RMR (Beniawski) de qualitat del massís rocallós.  

A la següent taula es presenta la situació de les estacions geomecàniques realitzades:   

Referència P.K. Tipus d’aflorament Observacions 

EG01 0+145 Talús  carretera Estudi dels materials presents a 
cota d'esplanada / en desmunt 

EG02 0+405 Talús  carretera Estudi de talussos en desmunt / 
fonamentació estructura 

EG03 0+975 Talús  carretera Estudi de talussos en desmunt 

Taula 2. Estacions geomecàniques. 

 

 

 

 

 

 

2.3. ASSAJOS DE LABORATORI. 

En mostres representatives del terreny obtingudes a les cales s’han realitzat, en un 
laboratori acreditat, GEOMAR (sòls), assajos de classificació, químics i de resistència. Els 
assajos de classificació i químics tenen la finalitat principal d’identificar les diferents unitats 
geològiques, mentre que els de resistència i compressibilitat pretenen determinar els 
paràmetres geotècnics que defineixen el comportament mecànic del sòl sota les accions a 
que estan sotmesos. 

La relació d’assajos sol·licitats son:  
 

SOLS  

Granulometria  tamisat (UNE 103101) 3 

Límits Atterberg (UNE 103103 i 103104) 3 

Matèria Orgànica (UNE 103204) 3 

Sals solubles (NLT 115) 3 

Guix (NLT 114) 3 

Proctor modificat (UNE103501) 1 

CBR (UNE103502) 1 

Inflament lliure (UNE 103601) 3 

Col·lapse (NLT 254) 3 

Densitat natural (UNE 103301) 3 

Taula 3. Relació d’assajos de laboratori realitzats. 
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3. DESCRIPCIÓ GEOLÒGICA DEL PROJECTE. 

3.1. CONTEXT GEOLÒGIC 

La zona en estudi es troba situada, des d’un punt de vista regional, al sector oriental de la 
Plana de Vic. Aquesta depressió morfològica, es va començar a formar a principis de l'Era 
Terciària i connectava la Depressió de l'Ebre amb la Conca de l'Empordà.  

L'extensió de la Conca de Vic és d'uns 200 Km2; limitant a l'oest amb les serres que, 
perllongant la morfologia de la Serralada Prelitoral Catalana, donen pas a la plana alta del 
Moianès; per l'est, els relleus hercinians de la Serra de les Guilleries; al nord per la vall del 
riu Ter que la separa dels primers relleus del Prepirineu (la Serra de Bellmunt). Al sud, en 
canvi, els seus límits morfològics són mes difusos, podent-se establir al coll de Tona, 
divisòria d'aigües que separa les conques del Ter i del Besòs. 

 
Qac. Graves amb matriu sorrenca i argilosa. Holocè 
Qga. Glacis d'acumulació. Argiles amb còdols. Plistocè-Holocè. Dipòsits . 
PEgg. Microconglomerats i gresos de composició arcòsica. Formació Gresos de Folgueroles. 
Bartonià inferior. 
PEm Margues blaves fossilíferes amb limolites vermelles. Bartonià.  
PEcgr. Conglomerats i gresos vermells. Formació Romegats. Lutecià inferior.  Paleògen  
PEgmb. Gresos nodulosos amb restes vegetals. Lutecià mitjà-superior.  

Figura 1. Extracte mapa geològic a escala 1:50.000 (ICGC)  

3.2. TECTÒNICA 

La zona estudiada s'emplaça en un àrea en la qual són absents els trets tectònics - 
estructurals típics que delimiten les conques interiors catalanes; de fet, els marges de la 
Conca de Vic poden qualificar-se com a passius en relació als de les altres fosses 
tectòniques.  

L'estructura tectònica del substrat geològic eocè resultant es una estratificació monoclinal 
basculada amb un angle de capbussament regional de l'ordre de 10° en sentit nord - oest. 
Les discontinuïtats de segon ordre (diàclasi) que s'observen al massís mostren espaiats 
d'ordre decimètric i orientacions subverticals. No s'han reconegut estructures tectòniques 
de major entitat en la zona estudiada. 

3.3. GEOMORFOLOGIA 

Pel que fa als aspectes geomorfològics del Projecte, el sector que abasta el corredor es 
situa en la zona de trànsit de la plana al·luvial de La Sauleda (meitat oest del sector) i dels 
relleus dels Turons de La Carena (meitat est del sector.) 

Les rieres que drenen la plana de Sant Julià - Calldetenes presenten un encaixament 
modest, excavant la topografia en la corresponent llera no més enllà d'uns cinc metres 
respecte al relleu circumdant. Els amples d'aquestes lleres no superen usualment els 10 - 
20 m, limitant els talussos d'excavació amb la plana. L'única riera que travessa la traça és 
la riera de Sant Julià.   

No es presenten, doncs, talussos o vessants d'importància significativa en el context del 
projecte, més enllà dels que són producte de les modificacions antròpiques del relleu. 

En conjunt, doncs, no s’aprecien accidents morfològics naturals que condicionin de forma 
específica el traçat, com puguin ser problemes d’estabilitat dels vessants naturals, zones 
de drenatge deficient o d’altres anomalies que puguin ser considerades com a riscos 
geològics de menció.  

3.4. HIDROLOGIA 

L’àrea d’estudi es troba situada íntegrament a la Conca Hidrogràfica del Pirineu Oriental – 
Subconca del Ter, a l’entorn oriental de la capçalera del riu Gurri. 

La Riera de Sant Julià, es el curs de major entitat de la zona, on la xarxa de drenatge 
superficial es caracteritza per la presència de torrents efímers amb conques de recollida 
d’aigües d'extensió reduïda i recorreguts, atès que llurs capçaleres es troben delimitades 
pels relleus de Romagats  (que delimita la conca per l'est.) 

En quan al marc hidrogeològic local, segons el mapa d'àrees hidrogeològiques de 
Catalunya la zona on s'ubica el traçat s'emplaça en la unitat hidrogeològica 203 (Plana de 
Vic - Collsacabra), i en concret a cavall de les unitats litològiques A20 (dipòsits quaternaris 
indiferenciats) i B30 (gresos eocens.) 

La hidrogeologia local ve dominada, doncs, per la presència d'un sòcol rocós de baixa 
permeabilitat, format per sorrenques grolleres molt cimentades, bé per formacions 
col·luvials de gruix minso, o bé per uns dipòsits quaternaris sorrencs i permeables prou 
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potents.  En la primera àrea cal considerar la presència de zones poc permeables, amb 
presència només d'aqüífers puntuals, i sense aqüífers profunds consolidats. 

En la segona, les formacions quaternàries que es localitzen presenten un 
desenvolupament vertical i una permeabilitat suficient com per permetre el 
desenvolupament d'un aqüífer lliure de certa entitat, limitat a la base pels materials poc 
permeables eocens, i recarregat pels torrents que solquen el sector. La presència de pous i 
fonts observades a la zona permeten considerar que la cota piezomètrica es situa, en el pla 
de la Sauleda, a uns 4 ó 5 m de profunditat mitjana. 

Pot concloure’s, doncs, que la profunditat d’abast del projecte queda per sobre de la 
fondària d’influència de l’aqüífer del pla de la Sauleda. 

3.5. SISMICITAT 
A la regió mediterrània que ens situem existeix un grau relativament important d’activitat 
sísmica, pel que les construccions han de complir certs condicionants tècnics, segons 
contempla les següents normes vigents: 

Real Decreto 997/2002: Norma de construcción sismorresistente: Parte General y 
edificación (NCSE-02). 

Real Decreto 637/2007: Norma de construcción sismorresistente: Puentes (NSCP-07).  

La NSCE-02, estableix el seu àmbit d’aplicació a tots els projectes de obres relatius a la 
edificació, i als altres tipus de construcció, mentre no s’aprovin les corresponents 
prescripcions de contingut sismorresistent especifiques per cadascuna de les 
construccions. 

Per tant, a efectes de l’estudi d’accions a considerar en les estructures projectades, segons 
les prescripcions de la Norma de Construcció Sismoresistent (NCSR-02), l’acceleració 
sísmica bàsica (ab) en funció de la gravetat (g) del nostre àmbit d’estudi, se situa en 0.04g. 

Per tant, a efectes de l’estudi d’accions a considerar en les estructures projectades, segons 
les prescripcions de la Norma de Construcció Sismoresistent (NCSR-02), l’acceleració 
sísmica bàsica (ab) en funció de la gravetat (g) i el coeficient de contribució (K) pel municipi 
de SANT JULIÀ DE VILATORTA es correspon amb els següents valors: 

  ab= 0,06 g 
  K= 1.0 

Amb la mateixa normativa podem classificar el terreny en quatre tipus, segons las seves 
característiques geològiques, definint la velocitat de propagació de les ones elàstiques 
transversals o de cisalla (Vs) i el coeficient del terreny (C). 

 

 

 

 

 

 

Tipus terreny Caracterització 
VS típica 
(m/s) 

Coeficient del 
terreny (C) 

I 
roca compacta, sòl cementat o granular 
molt dens 

>750 1.0 

II 
roca molt fracturada, sòl granular dens o 
sòl cohesiu dur 

750-400 1.3 

III 
sòl granular de compacitat mitjana, sòl 
cohesiu de consistència ferma a molt ferma 

200-400 1.6 

IV sòl granular fluix o sòl cohesiu tou <200 2.0 

Taula 4. Velocitat de propagació i coeficient del terreny per materials. 

En funció de les característiques del terreny detectades i observades a aquesta zona i la 
caracterització geològica realitzada, podem realitzar la següent qualificació dels materials: 

 

Nivell Geotècnic Tipus terreny VS típica (m/s) 
Coeficient del 

terreny (Ci) 

PEgg - Pegmb I >750 1.0 

Qga – Qac III 200-400 1.6 

Rv-Ra IV <200 2.0 

Taula 5. Valors de velocitat de propagació i coeficient pels diferents nivells geotècnics. 
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4. CARACTERITZACIÓ GEOTÈCNICA DEL PROJECTE 

4.1. DESCRIPCIÓ DE MATERIALS 

Els treballs de reconeixement realitzats han permès diferenciar els següents materials  

4.1.1. EOCE 

El substrat rocós esta constituït per materials de l’Eocè que corresponen a gresos grollers i 
conglomerats. El gruix d'aquesta unitat geològica supera amb escreix la profunditat 
d’influència del projecte, podent-se considerar com a substrat geològic local. S’han 
diferenciat dos litofàcies 

En tant que un substrat rocós, es tracta en general d'un massís de resistència mitjana, amb 
bones prestacions geotècniques pel que fa a la constitució d'esplanades en desmunt, al 
fonament de terraplens i d'obres de fàbrica, o a l'estabilitat de talussos d'alçades 
moderades, als quals el factor determinant vers la seva seguretat és la fracturació del 
massís, per sobre de la resistència de la roca matriu. Els terrenys obtinguts d'excavació 
permeten proveir materials de qualitat en trànsit del tot-ú al pedraplè. 

Litofàcies PEgg: Formació gresos de Folgueroles 

Gresos de gra groller, molt compactes, amb ciment calcari i de tonalitat grisa - blava - 
verdosa, que en la part superior del massís passen per alteració (els primers 1 - 2 m, en 
grau II-III ISRM) a tonalitats marrons, ocres o groguenques. Aquests materials configuren 
la formació Gresos de Folgueroles, i estratigràficament s'assignen al Bartonià inferior.. 

Els resultats obtingut dels assaigs "in situ" d'esclerometria realitzats en l'aixecament 
d'estacions geomecàniques aporten un registre de valors de l'índex de rebot de 20 a 30, a 
partir dels quals es pot establir un rang de la resistència a compressió del material de 25 
MPa a 50 MPa que coincideix amb bona aproximació amb els resultats dels assaigs de 
trencament a compressió esmentats en els antecedents existents. 

Així doncs, el massís es descriu com una roca matriu de competència que varia de mitjana 
a alta, amb la una resistència a compressió simple característica que s'estima de qu = 30 
MPa per a la matriu i de qu = 25 MPa per a les discontinuïtats. 

Les característiques geotècniques del massís permeten qualificar-ho com de qualitat 
mitjana; s'hi pren un valor RMR de 55-45, a partir de les diverses estimacions realitzades a 
les dos estacions geomecàniques aixecades 

El massís presenta cinc famílies principals de discontinuïtats: F1 (estratificació), F3 i F4 
(dos grups de diàclasi en agrupacions oposades), i F2 i F5 

L'estratificació (F1) presenta un capbussament de baix angle (10º-18º); mostra un espaiat 
en rang centimètric a decimètric (mitjà de 10 cms) i una continuïtat molt alta, a escala 
mètrica a decamètrica. La rugositat dels plans d'estratificació és ondulada a gran escala i 

rugosa a llisa a escala menor. Els rebliments d'aquests plans es limiten a trames 
d'oxidació, segons pot apreciar-se en aflorament.  

Les diàclasis mostren un angle de capbussament subvertical (66° - 81°) i s'orienten en tres 
direccions de capbussament principals, una d'elles dividida en dues conjugades (famílies 
F3 i F4).  

L'espaiat entre discontinuïtats és superior al de l'estratificació, tot i que també d'ordre 
centimètric - decimètric (en el rang 0.05 m - 0.2 m.) La rugositat de les juntes és baixa, 
trobant-se en general les discontinuïtats tancades o amb obertures que no permeten el 
desenvolupament de reblerts d'alteració apreciables. 

A efectes de qualificació segons el PG-3, es preveu que els materials que s'obtinguin de 
l'excavació d'aquesta unitat litològica es trobin en el trànsit de tot-uns a pedraplens (segons 
el grau de meteorització del substrat i el de trencament assolit pels procediments de 
remoció, estesa i compactació.) S'hi pot estimar una proporció de 50 % tot-ú / 50 % 
pedraplè. 

L'esplanada resultant de l'excavació en aquest litotipus podrà ser considerada com a roca 
(categoria E3.) 

Els materials de la unitat PEgg es tipifiquen com a roques de resistència mitjana i 
afectades per discontinuïtats amb espaiats inferiors a 0.2 m, poden ser qualificats com a 
materials “ripables” si els mitjans d'excavació són buldòzers de mitjana - alta potència; per 
a elements d'excavació de menor capacitat i especialment si el volum d'excavació és 
limitat, com pel cas que ens ocupa  convé considerar més adequadament un requeriment 
de remoció mitjançant demolició. Per l'entitat dels desmunts que preveu el projecte, amb 
alçades no superiors a 4 m, i la competència del massís (mitjana), i en alguns casos 
propers a habitatges, estimem poc apropiat el procediment de remoció per voladura. 

Aquesta litofàcies s’observa des de l’inic del projecte fins al PK 0+925 

Litofàcies PEgmb: Formació Tavertet 

Conglomerats i Gresos de gra groller mitjà, molt compactes, amb ciment calcari i de 
tonalitat grisa  que en la part superior del massís passen per alteració (els primers 1 - 2 m, 
en grau II-III ISRM) a tonalitats ocres o groguenques. Els còdols són poc rodats i 
polimíctics (quars, roques ígnies i metamòrfiques). Constitueix la part inferior de la Fm. 
Tavertet. Edat: Lutecià inferior (Eocè mitjà) 

Els resultats obtingut dels assaigs "in situ" d'esclerometria realitzats en l'aixecament 
d'estacions geomecàniques aporten un registre de valors de l'índex de rebot de 25 a 45, a 
partir dels quals es pot establir un rang de la resistència a compressió del material de 30 
MPa a 70 MPa. 

Així doncs, el massís es descriu com una roca matriu de competència que varia de mitjana 
a alta, amb la una resistència a compressió simple característica que s'estima de qu = 40 
MPa per a la matriu i de qu = 25 MPa per a les discontinuïtats. 

Les característiques geotècniques del massís permeten qualificar-ho com de qualitat 
mitjana; s'hi pren un valor RMR de 65-55, a partir de les diverses estimacions realitzades a 
les dos estacions geomecàniques aixecades 
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El massís presenta cinc famílies principals de discontinuïtats: F1 (estratificació), F3 i F4 
(dos grups de diàclasi en agrupacions oposades), i F2 i F5 

L'estratificació (F1) presenta un capbussament de baix angle (5º-15º); mostra un espaiat en 
rang decimètric a mètric (mitjà de 50 cms) i una continuïtat molt alta, a escala mètrica a 
decamètrica. La rugositat dels plans d'estratificació és ondulada a gran escala i rugosa a 
llisa a escala menor. Els rebliments d'aquests plans es limiten a trames d'oxidació, segons 
pot apreciar-se en aflorament.  

Les diàclasis mostren un angle de capbussament subvertical (60° - 85°) i s'orienten en tres 
direccions de capbussament principals, una d'elles dividida en dues conjugades (famílies 
F3 i F4).  

L'espaiat entre discontinuïtats és superior al de l'estratificació, tot i que també d'ordre 
centimètric - decimètric (en el rang 0.05 m - 0.2 m.) La rugositat de les juntes és baixa, 
trobant-se en general les discontinuïtats tancades o amb obertures que no permeten el 
desenvolupament de reblerts d'alteració apreciables. 

A efectes de qualificació segons el PG-3, es preveu que els materials que s'obtinguin de 
l'excavació d'aquesta unitat litològica es trobin en el trànsit de tot-uns a pedraplens (segons 
el grau de meteorització del substrat i el de trencament assolit pels procediments de 
remoció, estesa i compactació.) S'hi pot estimar una proporció de 50 % tot-ú / 50 % 
pedraplè. 

L'esplanada resultant de l'excavació en aquest litotipus podrà ser considerada com a roca 
(categoria E3.) 

Els materials de la unitat PEgmb es tipifiquen com a roques de resistència mitjana i 
afectades per discontinuïtats amb espaiats inferiors a 0.4 m, poden ser qualificats com a 
materials “ripables” si els mitjans d'excavació són buldòzers de mitjana - alta potència; per 
a elements d'excavació de menor capacitat i especialment si el volum d'excavació és 
limitat, com pel cas que ens ocupa  convé considerar més adequadament un requeriment 
de remoció mitjançant demolició. Per l'entitat dels desmunts que preveu el projecte, amb 
alçades no superiors a 5 m, i la competència del massís (mitjana), i en alguns casos 
propers a habitatges, estimem poc apropiat el procediment de remoció per voladura. 

Aquesta litofàcies s’observa des del  PK 0+925 fins el PK 1+120. 

 

4.1.2. Cobertora quaternària 

Recobrint el substrat rocallós, s’ha detectat un terreny de cobertora que correspon a 
dipòsits mixtos, de caire al·luvial - col·luvial, en els que dominen les fraccions argiloses, i on 
la fracció sorrenca hi és present però només resulta dominant de forma ocasional, 
diferenciant-se dos unitats. 

Pel que fa a la valoració de la qualitat geotècnica d’aquest dipòsits quaternaris, per a 
l'aprofitament dels materials obtinguts d'excavacions, poden ser tipificats com a sòls 
tolerables, aptes per a l'ús en nucli de terraplè. 

El gruix observat d'aquests materials resulta molt variable des d'uns pocs decímetres per 
sobre del substrat rocós, a les cales realitzades presenten un gruix variable de 0.3 a 3.5 m.  

Quaternari al·luvial, Qga 

Al sector oest i central del corredor estudiat, el terreny que s'observa en superfície 
correspon a la cobertora quaternària al·luvial de tipus glacis o peu de mont. Es tracta de 
dipòsits de caire al·luvial, en els quals dominen les fraccions grolleres (sorres de tipus 
arcòsic) sobre les fines (argiles). La classificació USCS del terreny permet assignar-ho a 
les classes SC, SM i CL. 

Els materials mostren tonalitats marrons a vermelloses i una compacitat mitjana. 

El conjunt d'aquests terrenys s'han agrupat en l'epígraf Qga, idèntica denominació que la 
que s'indica en la cartografia geològica regional. Conformen la cobertora de la plana de la 
Sauleda. 

Als reconeixements executats confirmen la presència d'aquesta litologia a cota de rasant 
des de l'inici fins l’alçada del P.K. 0+860 amb  gruixos variable des d'uns pocs decímetres a 
superiors a 3.5 m. 

En la següent taula es presenta un recull dels resultats dels assaigs esmentats i un 
tractament estadístic dels valors dels diferents paràmetres estudiats. 
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P.K. reconeixement 
(projecte) prof. PG-3 

Humitat 
natural 

% 

Densitat 
aparent 
kN/m3 

Granulometria per 
garbellat 

Plasticitat, límit líquid i 
índex de p. 

USCS 

Assaig de compactació 
Proctor modificat  

CBR de 
laboratori 

<5 mm % <0.080 mm 
% wl Ip Gmax kN/m3 H òptima % CBR 95 % 

PM  

0+294 C-2 0.5 tolerable 8.75 16.3 96 47.8 26.2 10.8 SC  20.2 8.69 20.4 

0+742 C-3 0.6 tolerable 12.97  99.8 83.9 32.4 13.6 CL    

1+121 C-4 2.4 tolerable 6.81  90 55.2 27.4 11.3 CL    

La Sauleda 
(fora de traça) 

C02 
(SIENA) 0.9 tolerable 8.3  96 23 20 4 SM 20.4 8.1 19.3 

màxim 13,0 16,3 99,8 83,9 32,4 13,6  20,4 8,7 20,4 

promig 9,2 16,3 95,5 52,5 26,5 9,9  20,3 8,4 19,9 

mínim 6,8 16,3 90,0 23,0 20,0 4,0  20,2 8,1 19,3 

desv. est. 2,6  4,1 25,1 5,1 4,1  0,1 0,4 0,8 

nº (mostra) 4 1 4 4 4 4 4 2 2 2 

Taula 5.3.2.A. Resultats d'assaigs de laboratori, litotipus Qga. 
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P.K. reconeixement 
(projecte) prof. 

Assaig de col·lapse en 
sòls 

Inflament 
lliure 

Matèria 
orgànica 

Sals 
solubles en 

sòls 

Guixos en 
sòls 

Compressió 
simple Tall directe / Triaxial Sulfats 

solubles 
Agressivitat EHE

I % Ic % Isw % MO % % % MPa c kPa φº % 

0+294 C-2 0.5 0 0 0.05 0.19 0.47 0.02      

0+742 C-3 0.6 0 0 2.56 0.08 0.42 0.05      

1+121 C-4 2.4 0.01 0.01 0.51 0.39 0.91 0.02      

La Sauleda 
(fora de 
traça) 

C02 
(SIENA 

Calldetenes) 
0.9 0.4 0.39 0.03 0.80 0.08 0.00    0.00 no agres. 

màxim 0,4 0,4 2,6 0,8 0,9 0,1    0  

promig 0,1 0,1 0,8 0,4 0,5 0,0    0  

mínim 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0    0  

desv. est. 0,2 0,2 1,2 0,3 0,3 0,0      

nº (mostra) 4 4 4 4 4 4 0 0 0 1  

Taula 5.3.2.B. Resultats d'assaigs de laboratori, litotipus Qga. 
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Com a resum, pel que fa a les característiques geomecàniques considerades per aquesta 
unitat, es resumeixen a continuació els paràmetres corresponents: 

Litotipus Qga 

Pes específic aparent: Gn kN/m3 
18 (càlcul de fonaments) 

20 (càlcul desmunts i 
terraplens) 

Cohesió: c kPa 
0 (càlcul de fonaments) 

10 (càlcul desmunts i 
terraplens)  

Angle de fregament intern: φ°  32 

Mòdul de deformació noval: E MPa 15 

Taula 5.3.2.C. Paràmetres geomecànics característics, unitat Qga 

Respecte a la qualitat geotècnica dels materials presents en aquesta unitat geotècnica, 
en vers de llur aprofitament, poden ser qualificats com a sòls tolerables, aptes per a l'ús 
en nucli de terraplè. 

Considerant d’un valor ponderat de la densitat seca en estat natural, valorat a partir dels 
resultats dels assaigs "in situ", i dels resultats dels assaigs de compactació Proctor 
realitzats, s’estableixen els següents coeficients de pas (Cvu) per al litotipus Qga: 

litotipus GN kN/m3 Gmàx kN/m3 Cvu 100% PM Cvu 95% PM 

Qga 19 19.7 0.96 1.02 

Taula 5.3.2.D. Coeficients de pas pel litotipus Qga. 

S’indiquen els valors de Cvu per a una compactació del 100 % i del 95 % de la densitat 
màxima Proctor modificat. 

Els sòls de la unitat Qga es tipifiquen de mitjanament compactes, i poden ser qualificats 
com a materials “ripables” i aptes per a la remoció amb maquinària tipus pala 
retroexcavadora de mitjana potència (< 100 CV.) 

Quaternari col·luvial - al·luvial, Qac 

Al final del corredor estudiat,en la vessant est de la riera de Sant Julià s’observen uns 
dipòsits mixtos, al·luvial - col·luvial, en els que dominen les fraccions sorrenques, i on la 
fracció argilosa hi és present però només resulta dominant de forma ocasional. Els 
materials mostren tonalitats marrons a grises, i una compacitat o una consistència 
mitjana. 

El conjunt d'aquests terrenys s'han agrupat en l'epígraf Qac, de forma coincident amb el 
que indica la cartografia geològica regional. Es disposen tant per sobre de les sorres de la 
unitat Qga, com del substrat eocè. 

Aquests materials no s’han detectat en cap de les cales realitzades, estimant-se  un  gruix 
variable des d'uns pocs decímetres a uns 2.5 m. 

A partir dels treballs previs consultats, es proposen els següents paràmetres , pel que fa a 
les característiques geomecàniques per aquesta unitat: 

Litotipus Qac 

Pes específic aparent: Gn kN/m3 
19.3 (càlcul de 
fonaments) 

20.0 (càlcul d'estabilitat) 

Cohesió: c kPa 
0 (càlcul de fonaments) 

10 (càlcul d'estabilitat) 

Angle de fregament intern: φ°  30 

Compressió simple: qu kPa 150 

Resistència al tall no drenat: Su 
kPa 75 

Mòdul de deformació noval: E MPa 13 

Taula 5.3.1.C. Paràmetres geomecànics característics, unitat Qac 

Pel que fa a la valoració de la qualitat geotècnica de la unitat, per a l'aprofitament dels 
materials obtinguts d'excavacions, poden ser tipificats com a sòls tolerables, aptes per a 
l'ús en nucli de terraplè. 

Establint-se els següents coeficients de pas (Cvu) per al litotipus Qac: 

litotipus GN kN/m3 Gmàx kN/m3 Cvu 100% PM Cvu 95% PM 

Qac 19.5 19.6 0.99 1.05 

Taula 5.3.1.D. Coeficients de pas pel litotipus Qac. 

Els sòls de la unitat Qac es tipifiquen de mitjanament compactes, i poden ser qualificats 
com a materials “ripables” i aptes per a la remoció amb maquinària tipus pala 
retroexcavadora de mitjana potència (< 100 CV.) 
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4.1.3. Replens antròpics, Rv-Ra 

En base a l'estudi de les fotografies aèries disponibles de vols anteriors a l'any 2012, hom 
pot apreciar l'existència d'un replens antròpics a la part final de la traça, asocial al 
soterrament de la riera de Sant Julià . En la cartografia aquests materials s'han consignat 
sota l'epígraf Ra. La qualitat d'aquesta capa de terres aportades  és de sòls inadequats. 

A banda d'aquesta unitat de replens, cal considerar també la presència d'aquelles 
aportacions antròpiques emplaçades conforme als requeriments d'una obra controlada 
(terraplens, esplanades aportades...); aquests materials s'han identificat en la cartografia 
geològica dins del grup Rv.  

Pel que fa a les característiques geomecàniques considerades per aquesta unitat "in 
situ", es resumeixen a continuació els paràmetres corresponents: 

Litotipus Rv / Ra 

Pes específic aparent: Gn kN/m3 18 

Cohesió: c kPa 0 

Angle de fregament intern: φ°  28 

Taula 6. Paràmetres geotècnics característics de les unitats Rv i Ra. 

Els sòls de les unitats Ra i Rv es tipifiquen de compacitat baixa a mitjana, i poden ser 
qualificats com a materials “ripables” i aptes per a la remoció amb maquinària tipus pala 
retroexcavadora de mitjana potència (< 100 CV.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2. TRAMIFICACIÓ GEOTÊCNICA DE LA TRAÇA 

Es detalla en la següent taula la tramificació dels litotipus principals que s'han descrit com 
a resultats dels treballs de reconeixement, al llarg del perfil longitudinal del traçat, i 
presentant una valoració en vers al seu aprofitament en l’execució d’obres de terres. 

 

del 
P.K. al P.K. tram litologia valoració 

aprofitament 
proposat material 

excavat 

0+000 0+031 
Desmunt 1 

H màx. = 1.5 m 
Qga / PEgg 

sòl tolerable i 
roca apta com a 
tot-ú / pedraplè 

nucli de terraplè 

0+031 0+098 
Rebliment 1 

H màx. = 2.5 m 
Qga / PEgg sòl tolerable / 

roca - 

0+098 0+440 
Desmunt 2 

H màx. = 1.5 m 
Qga / PEgg 

sòl tolerable i 
roca apta com a 
tot-ú / pedraplè 

nucli de terraplè 

0+440 0+630 Esplanada 1 Rv   

0+630 0+650 
Desmunt 3 

H màx. = 5.0 m 
PEgg roca apta com a 

tot-ú / pedraplè nucli de terraplè 

0+650 0+760 
Mur 1 

H màx. = 5.0 m 
Qga / PEgg 

sòl tolerable i 
roca apta com a 
tot-ú / pedraplè 

nucli de terraplè 

0+760 0+788 Esplanada 2 Qga  

sòl tolerable, 
apte per a 

fonament del 
terraplè 

- 

0+788 0+910 
Mur 2 

H màx. = 4.0 m 
Qga / PEgg 

sòl tolerable i 
roca apta com a 
tot-ú / pedraplè 

nucli de terraplè 

0+910 1+128 
Desmunt 4 

H màx. = 6.5 m 
Pegg / PEgmb roca apta com a 

tot-ú / pedraplè nucli de terraplè 
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del 
P.K. al P.K. tram litologia valoració 

aprofitament 
proposat material 

excavat 

1+128 1+206 
Rebliment 2 

H màx. = 2.0 m 
Qac / Ra 

sòl tolerable, 
apte per a 

fonament del 
terraplè  / Sòl 

inadequat 
requereix 

substitució 

- 

Taula 7. Distribució de trams al llarg de la traça en funció dels materials presents. 

 

5. CALCULS I RECOMANACIONS.  

5.1. FONAMENTACIÓ D’ESTRUCTURES. 

5.1.1. Introducció 

Al llarg de la traça es projecta la realització de dos murs de contenció. 

5.1.2.  Fonaments de càlcul 

Roca 

A partir de les característiques del terreny existents, on el subsòl, presenta una gran 
homogeneïtat,  i esta caracteritzat per un substrat eocè format per gresos i 
microconglomerats amb grau de meteorització III o inferior (PEgg. formació Gresos de 
Folgueroles.. Eocè), es preveu per les estructures projectades una solució de 
fonamentació superficial, encastada en el substrat rocallós. 

Pel càlcul de la pressió admissible utilitzarem la següent expressió, extreta de: Guia de 
cimentaciones en obras de carretera (Ministerio de Fomento, 2003): 

pv adm = p0·α1·α2·α3·

0p
qu  

On:  

 

pv adm = Pressió admissible 

p0 = Pressió de referència. (1Mpa). 

qU = Resistència  a compressió simple de la roca sana. Considerem un valor de 20 
MPa (rang inferior dels valors obtinguts a partir dels assajos en martell d’Schmidt 
realitzats) 

α1 = Paràmetre adimensional que depèn del tipus de roca. 0,4 per un gres poc 
cimentat. 

α2 = Paràmetre adimensional que depèn del grau d’alteració de la roca. Considerem 
un valor = 0,7 característic per una roca moderadament meteoritzada. 

α3 = Paràmetre adimensional que depèn del espaiat existent entre les litoclases. Es 
pot obtenir mitjançant dos procediments: 

- Comptatge de les litoclases existents en un metre d’aflorament. 
- RQD dels sondejos. 

A partir d’aquestes dades, es calcula α3, com el mínim d’entre els dos valors següents: 

  

α3a=
m
s

1
     α3b=

100
(%)RQD

 

On: 

S= l’espaiat entre les litoclases d’una mateixa família expressat en metres. 

RQD= valor del paràmetre “Rock Quality Designation” 

En el nostre cas, s’observa que la separació entre litoclases d’una mateixa família es 
situa entre els 40-60 cms i el RQD entre 50-75%. Pel que s’obté un valor de α3 = 0,5-0,7. 

Per tant, substituint valors, s’obté una pressió admissible: 

 

pv adm = 0,5-0,7 MPa (500-700 kPa) 
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5.1.3. Murs de contenció 

La situació, alçada  i estimació de la geologia del subsòl per cadascun dels murs d 
contenció projectats es pot  consultar a la taula següent: 

SITUACIÓ  

PK-PKs 
MARGE 

ALÇADA 
MAX (m)  del 

mur 

 

ESTIMACIÓ LITOLOGIA 
SUBSÒL 

(sostre-base) 

0+650 – 0+ 760 Dret 5,0 
0 – 2 m: Qga. sòls. 

La resta: PEgg. Roca 

0+788 – 0+ 910 Dret 4,0 
0 – 2 m: Qga. sòls. 

La resta: PEgg. Roca 

Taula 8. Murs de contenció projectats 

Proposta de fonamentació i capacitat portant 

A partir de les estimacions de les característiques del terreny subjacent a l’estructura, es 
recomana una fonamentació recolzada directament a la unitat PEgg (gresos amb GM III o 
inferior ) amb una tensió admissible qa= 500 - 700 kPa, considerant-se, que per aquesta 
tensió, els assentaments màxims admissibles seran menyspreables. 

En el cas de que amb l’excavació projectada per la fonamentació no es detecti en la base 
de les rases el substrat rocallós s’aconsella una sobreexcavació i reompliment amb 
formigó en massa o material granular fins a la cota base de fonamentació projectada. 

Empenta del terreny 

Pel càlcul de les empentes de terres de cada unitat considerada, es podran utilitzar els 
següents paràmetres geotècnics: 

UNITAT C’ (KPa) f’ (º) γ N  (Kn/m 3 ) 

R (trasdós 
escullera) 0 35 17 

Qga 10 30 20 

PEgg 25 35 24 

Taula 9.. Paràmetres geotècnics del terreny 

5.2. ANALISI D’ESTABILITAT DELS DESMUNTS 
A partir de les característiques dels desmunts projectats, s’han realitzat diverses 
simulacions d’estabilitat dels diferents materials considerats, individualitzant talussos 
formats únicament per sòls i talussos formats únicament per substrat rocós. 

El paràmetres geotècnics de càlcul, s’han aproximat a partir de les dades estretes a les 
cales, estacions geomecàniques i estudis previs.  

5.2.1. Estabilitat dels desmunts en sòls 

L’anàlisi d’estabilitat dels talussos en sòls, s’ha realitzat mitjançant el software SLIDE 
ANALISYS 5.0, basat en mètodes de càlcul per equilibri límit. Els mètodes “d’equilibri 
Límit” analitzen l’equilibri de una massa potencialment inestable, comparant les forces 
tendents al moviment, amb les forces resistents contràries al mateix, i a tot el llarg d’una 
superfície de trencament. 

L’anàlisi del potencial de lliscament dels cercles màxims, s’ha realitzat pels mètodes de 
càlcul de “Bishop Simplificat” ,  “Jambu Simplificat” i “i Morgensten & Price”, sense 
considerar la presència del nivell freàtic. 

Analitzant els resultats gràfics i numèrics, s’obtenen factors de seguretat mínims 
superiors a 1.5 en tots els casos.   
 
5.2.2. Estabilitat de talussos en roca   

Per l’estudi d’estabilitat, s’ha procedit, primerament, a la representació en projecció 
estereogràfica de les discontinuïtats mesurades a les estacions geomecàniques. Aquest 
tractament de les dades permet identificar fàcilment si es donen geometries susceptibles 
de produir inestabilitats. 

El software emprat per la representació estereogràfica, ha estat STEREONET 2.45, que 
utilitza la projecció semiesfèrica equiareal de Schmidt, les projeccions obtingudes es 
poden consultar en l’appendix 4.2.. 

A partir de les projeccions estereogràfiques realitzades es pot observar que els talussos 
estudiats no son susceptibles de patir una inestabilitat general, ara bé, si que hi ha un risc 
manifest de trencaments en falca.  Encara que l’elevada verticalitat de les famílies de 
diaclasat i l’horitzontalitat dels plans d’estratificació, fa difícil el lliscament potencial 
d’aquestes falques diferenciades.  

En alguns punts, a més dels trencaments en falca, en la representació estereogràfica 
s’observa que l’estratificació compleix els requisits geomètrics per donar lloc a un 
trencament  planar, ara bé, a més, d’estar convenientment orientada s’ha de complir que 
els límits laterals de la massa lliscant tinguin una resistència al lliscament despreciable 
respecte al talús, factor que no es compleix.  

 Per tant, a partir de l’anàlisi cinemàtic realitzat, es pot afirmar que per pendents de talús 
superior a 45º, els trencaments que es poden produir estan poc condicionats per la 
pendent de disseny del talús i  es pot projectar una pendent de disseny : 1(H):2(V).  
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5.2.3. Resultat del càlcul i pendents recomanats  

A partir d’una valoració de les característiques geotècniques que poden ser estimades 
per als diferents litotipus principals que conformen la traça, les inclinacions màximes 
recomanables per als talussos es detallen a continuació: 

Desmunt 

No 
del 
P.K. 

al 
P.K. 

alçada 
del 

desmunt 
litotipus terreny geometria del talús 

1  

0+000 

 

0+031 H màx. 
= 1,0 m 

Qga / 
PEgg 

cobertora 
col·luvial 
(sorres 

argiloses) i 
substrat rocós 

Sòls: H:V = 3:2 

Roca: H:V = 1:2  

2  

0+098 

 

0+440 H màx. 
= 2,0 m 

Qga / 
PEgg 

cobertora 
col·luvial 
(sorres 

argiloses) i 
substrat rocós 

Sòls: H:V = 3:2 

Roca: H:V = 1:2  

3  

0+630 

 

0+650 H màx. 
= 1,5 m 

Qga / 
PEgg 

cobertora 
col·luvial 
(sorres 

argiloses) i 
substrat rocós 

Sòls: H:V = 3:2 

Roca: H:V = 1:2  

4  

0+910 

 

1+128 H màx. 
= 7,5 m 

Qga / 
PEgmb 

cobertora 
col·luvial 
(sorres 

argiloses) i 
substrat rocós 

Sòls: H:V = 3:2 

Roca: H:V = 1:2  

Taula 10. Inclinació i seguretat dels talussos en desmunt, pendent màxim recomanat 

5.2.4. Mesures especials de drenatge. 

No es considera necessari la valoració d’elements de drenatge profund (californians o 
similars) en el desmunt projectat ja que no s’ha detectat la presencia de cap nivell freàtic 
en la zona d’influència d’aquests.  

 
5.2.5. Fons d’excavació. Caracterització i tractament 

A partir de la qualitat geotècnica dels materials caracteritzats en les zones projectades de 
desmunts, no serà necessari preveure condicions especials d’execució del fons 
d’excavació d’aquests. 

 

5.3. ANÀLISI D’ESTABILITAT I ASSENTAMENT DE REBLERTS 

Al llarg de la traça estudiada no està prevista la construcció de reblerts superiors a 2 
metres. L’inclinació dels talussos dels nous rebliments s’estableix en 3H:2V per tal de 
permetre la revegetació d’aquests.  

5.3.1. Estabilitat reblerts  

La informació amb que es compta sobre el traçat i els materials que es preveu se 
n’obtinguin dels desmunts permet plantejar una hipòtesi de càlcul d'estabilitat, considerant 
en el cas dels replens de major alçada (la màxima prevista és de l'ordre de 2 m) que en 
les condicions més desfavorables contemplen un nucli de terraplè realitzat amb sòls 
tolerables de les unitats geotècniques Qga o PEgg, i un fonament de terraplè recolzat 
sobre els sòls de les unitats Qga i Qac. 

El pendent dels talussos dels terraplens que es pren per defecte és un H:V = 3:2, 
considerant les mateixes raons que s'han tingut presents en el cas dels desmunts en sòls, 
i referides a les necessitats de revegetació dels vessants. 

Segons es justifica, doncs, en l'apèndix de càlcul 3.3, per al cas d'un replè amb una 
alçada de 2 m, i prenent les hipòtesi especificades anteriorment, els valors dels 
coeficients de seguretat assumibles en tots els casos conforme als requeriments de 
projecte ja especificats en el capítol dedicat a l'estudi dels talussos en desmunt. 

5.3.2. Assentament de la base dels terraplens  

A excepció del tram entre els PKs 1+096 a 1+197, on s’ha detectat la presencia 
d’acumulacions de fins a 2 metres, d’una barreja de terres i runes que s’hauran de 
sanejar i/o transportar a un abocador. 

Per l’entitat dels terraplens que es preveuen executar, amb alçades en cap cas superiors 
a 2 m, i el tipus de materials localitzats a la traça i que han de configurar el seu fonament, 
ja descrits en l’apartat corresponent, els quals no presenten característiques pròpies de 
sòls de compressibilitat significativa, pot desestimar-se cap procés de deformació del 
subsòl que afecti de forma apreciable tant  al procés d’execució com l’estabilitat del propi 
terraplè a llarg termini.  

5.3.3. Formació de terraplens  

Les condicions de col·locació i compactació en obra dels materials seran les definides 
habitualment pels plecs de condicions tècniques generals (PG-3) i usualment executades 
en obra. Per a graus de compactació del 95 % de la densitat màxima Proctor modificat o 
del 100 % de la respectiva del Proctor normal (valors de referència usuals) els índex CBR 
que s’obtenen per les tipologies de sòls esmentades compleixen amb els requisits 
establerts com a norma general: CBR ≥ 3 per a base de recolzament, nucli i esquenes de 
terraplè. 
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5.4. EXCAVABILITAT DELS MATERIALS 

Per a la classificació dels materials segons la seva excavabilitat s’ha procedit a la 
utilització d’una modificació de la classificació tradicional de Caterpillar (que usa com 
índex comparatiu la facilitat d’excavació de la ripadora D10R) fent referència als mitjans 
d’excavació més usuals, diferenciant-se entre: 

- Excavació fàcil: Bon rendiment de mitjans mecànics de baixa potencia, tipus 
retroexcavadora mixta i carregadors frontals. 

- Excavació de baixa a mitjà dificultat: Possible utilització de mitjans mecànics de baixa 
potencia, encara que s’obté un rendiment apropiat per a elements de potencia mitja 
Tipus: excavadora giratòria amb potencia > 100 HP, Ripadors (tant en traílles remolcades 
com autopropulsades) i carregadors frontals. 

- Excavació de mitja a alta dificultat: Molt baix rendiment de mitjans mecànics de baixa 
potencia. Rendiment mitja en excavació mitjançant retroexcavadores giratòries o traílles 
remolcades. Bon rendiment de retroexcavadores de alta potencia i ripadores 
autopropulsades.  

- Excavació d’alta dificultat: Precisa utilització de retroexcavadores d’alta potencia (> 200 
HP) i utilització puntual de martell pneumàtic. No excavable per maquinaria de baixa 
potencia, carregadores frontals o trailes remolcades. Baix Rendiment de ripadores 
autopropulsades.  

- No excavable: precisa demolició prèvia mitjançant martell o voladura. 

A partir de les informacions disponibles, es pot considerar que:  

Els nivells Qga, Qca, Rv i Ra, formats per sols i/o rebliments antròpics es classifiquen 
com excavació fàcil. Per tant, s’obtindrà un bon rendiment de mitjans mecànics de baixa 
potencia, tipus retroexcavadora mixta i carregadors frontals. 

Substrat eocè (PEgg i PEgmb): descrits com a roques de compacitat mitjana; grau de 
fracturació mig - alt (espaiat de les discontinuïtats 0.05 - 0.2 m); Es classifiquen com 
excavació d’alta dificultat a no excavable.  

5.5. APROFITAMENT DELS MATERIALS I SANEJAMENTS 

5.5.1. Saneig terreny 

A partir de la investigació realitzada, en les zones de recolzament de rebliments, no es 
preveu la presencia de nivells freàtics superficials, ni sols vegetals de desenvolupament 
significatiu i el subsòl, en la zona de recolzament d’aquests, presenta una qualitat 
geotècnica superior a la de les unitats d’obra a suportar. 

Si que existeix entre els PKs 1+096 a 1+197,  la presencia d’acumulacions, detectades de 
fins a 2 metres i estimades de fins a 5 metres, formades per  una barreja de terres, runes 
i deixalles que s’hauran de sanejar i/o transportar a un abocador. 

 

5.5.2. Sols edàfics 
Al situar-se el projecte en una zona  parcialment urbanitzada, els sols edàfics estan poc 
desenvolupats o be son inexistents, en alguns casos, es tracta d’una barreja de terres 
aportades i runes on arrelen alguns matolls. En general, la massa vegetal esta formada 
per matolls i alguns arbres i es pot considerar que existeixen terres vegetals, en les zones 
que no estan ocupades pels vials actuals, amb una potencia estimada de 0,1 metres.  

 

5.6. ESPLANADA 

Atenent a les característiques dels materials detallades en els apartats anteriors, pot 
concloure’s que els sòls que s’espera puguin obtenir-se de les excavacions a realitzar al 
llarg de la traça no presenten una qualitat geotècnica tal que puguin ser aprofitats (sense 
aportació de materials externs) per a l’execució d’una esplanada de la categoria prevista.  

Només en els trams on l'excavació assoleix el sostre del substrat eocè poc alterat i 
qualificable com a roca, (veure apartat 4.2. Tramificació geotècnica de la traça es pot 
considerar una esplanada de categoria E3. 

En la resta, la qualificació dels sòls es limita als tipus 0, d’acord a l’ordre FOM 3460/2003, 
corresponents a sòls tolerables  segons el PG-3. En conseqüència, en termes generals 
tan en el fons d'excavació (quan el mateix resta a cota d'esplanada) com en coronació 
terraplè és imprescindible contemplar una aportació externa de materials (tret del ja 
esmentat tram d'excavació en roca.) 

 

 

Viladecans, Setembre de 2015 

ACTIVA Ingeniería y Geoservicios s.l. 

 

Jose Romera Flores                                                                           David Revilla i Flavià 

Geòleg, Col·legiat ICOG nº 4216                                    Geòleg, Col·legiat ICOG nº 4217 
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APENDIX 3. PERFILS GEOLOGICS-GEOTECNICS LONGITUDINALS 
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APENDIX 4.1.  REGISTRES RECONEIXEMENTS DE CAMP: CALES 
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ESTACIÓ GEOMECÀNICA EG1
PROJECTE CLASSIFICACIÓ GEOMECANICA RMR (Bieniawski 1989)
REF. EXPEDIENT DATA 1 RESISTÈNCIA Assaig de Càrrega
UTM (x y z) SITUACIÓ PROJECTE MATRIU ROCO Puntual

juliol, 2015
Pk 0+145

ESTACIÓ GEOMECÀNICA EG1

2-1
EGE180-2015 Compressió Simple

Mpa
>10 4-210-4443286  4640766

EG. Carretera BV-5202. Sant Julià de Vilatorta

UTM (x,y,z) SITUACIÓ PROJECTE MATRIU ROCO- Puntual

FOTOGRAFIES I DESCRIPCIÓ DE L'AFLORAMENT SA Mpa Compressió Simple >250 250-100 100-50 25-5 5-1 <1
Puntuació 15 12 7 2 1 0

2 RQD (%) 100-90 90-75 75-50
P t ió 15 12 7

Pk 0+145
50-25

4

Mpa

<2550-25
4

443286 , 4640766

2Puntuació 15 12 7

3 SEPARACIÓ ENTRE DIACLASIS >2,00 m  2,00 - 0,60 m 0,60 - 0,20 m 
Puntuació 20 15 10

4 LONGITUD DE LA DISCONTINUÏTAT < 1,00 m 1,00 - 3,00 m 3,00 - 10,00 m
Puntuació 6 4 2

4

0,20 - 0,06 m

10,00 - 20,00 m
1

8 5

> 20,00 m
0

2

< 0,06 m

Puntuació 6 4 2

OBERTURA Tancada < 0,1 mm 0,1 - 1 mm
Puntuació 6 5 3

RUGOSITAT Molt Rugòs Rugòs Lleuger. Rugòs
Puntuació 6 5 3

> 5 mm

1

1 - 5 mm

0

01

1 0
Ondulat SuauTalus subvertical d'1 a 3 metres d'alçada. 

P i l t b t  t ió Puntuació 6 5 3

MATERIAL REPLE Inexistent Dur < 5 mm Dur > 5 mm
Puntuació 6 4 2

ALTERACIO Inalterada Lleuger. Alterada Modera. Alterada
Puntuació 6 5 3 1

Totalment alterada
0

1

2

0

0
Tou > 5 mmTou < 5 mm

Molt Alterada

Parcialment recobert per vegetació.

Puntuació 6 5 3

5 AIGUA Cabalx10mTúnel Nul < 10 lt/min 10-25 lt/min
FREATICA Pressió d'aigua /

Tensió Princ. Major

LITOLOGIA E  G l S Ll  H i H i

1

G i

0,0 0,0 - 0,1 0,1 - 0,2 > 0,50,2 - 0,5

0

> 125 lt/min

S i

25-125 lt/min

LITOLOGIA Estat General Sec Lleuger. Humit Humit
Puntuació 15 10 7

CORRECCIO PER L'ORIENTACIO DE LES DISCONTINUÏTATS
Direcció i Cabuçament Molt Favorables Favorables Mitges

Goteigs

Desfavorables

4

Molt desfavorables

0
Surgencia

A coronació, nivell A. Nivell d'alteració. Argiles amb graves Gruixos de 0,3 a 0,4 m. Resta talús Nivell B.  Gres GM III-III, color gris amb 
decoloracions marrons. Disposició subhoritzontal en estrats decimètrics. Unitat PEgg. Fm. gressos de Folgueroles.

Puntuació Tunels 0 -2 -5
Fonamentacions 0 -2 -7
Talussos 0 -5 -25

ESQUEMA GEOLÒGIC INESTABILITATS / RISCOS GEOLOGICS CLASSIFICACIO TOTAL RMR= 49-46
TIPUS DE MASSÍS I II III IV

-10
-15

V

-12
-25
-60-50

TIPUS DE MASSÍS I II III
Qualitat Molt Bona Bona Mitja
Puntuació RMR 100 - 81 80 - 61 60 -41
Cohesió kp/cm2 > 4,00 3,00 - 4,00 2,00 - 3,00

IV
Dolenta
40 - 21

1,00 - 2,00 

V
Molt Dolenta

< 20
< 1,00Cohesió kp/cm2  4,00 3,00  4,00 2,00  3,00

Angle de Fregament > 45º 35º - 45º 25º - 35º

PROJECCIÓ ESTEREOGRÀFICA. TEST DE MARKLAND RESULTATS MARTELL SCHMIDT

15º - 25º
1,00  2,00 

< 15º
 1,00

Litologia: Gres
Densitat de la roca: 24
Valor mig del rebot: 32 (30-35-20-35-40-30-30-35-30-35-40)
Orientació Martell: 90º
Valor RESISTÈNCIA CS: 50 MPaCaiguda puntual de blocs.   

DADES ESTRUCTURALS
TIPUS DIRECCIÓ (º) INCLINACIÓ (º) LITOLOGIA METEORITZACIÓ ESPAIAT (cm) CONTINUÏTAT (m) OBERTURA (mm) RUGOSITAT REBLERT JUNTA AIGUA

estratificació 220 8 Gres II-III 10-30 >2 0-5 rugos no sec
estratificació 218 12 Gres II III 10 30 >2 0 5 rugos no secestratificació 218 12 Gres II-III 10-30 >2 0-5 rugos no sec

diàclasi 340 78 Gres II-III 20-60 >2 0-5 rugos no sec
diàclasi 118 82 Gres II-III 20-60 >2 0-5 rugos no sec
diàclasi 60 70 Gres II-III 20-60 >2 0-5 rugos no sec
diàclasi 65 85 Gres II-III 20-60 >2 0-5 rugos no sec
dià l i 190 75 G II III 20 60 2 0 5diàclasi 190 75 Gres II-III 20-60 >2 0-5 rugos no sec

Talús de projecte: 290/63
Condició de lliscament de les falques: ψ>α> φ

Angle Valor (º)
ψ 63 a

Línia 
d'intersecció

Falca

ψ
α 8-85
φ 30 y

a d intersecció
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ESTACIÓ GEOMECÀNICA EG2
PROJECTE CLASSIFICACIÓ GEOMECANICA RMR (Bieniawski 1989)
REF. EXPEDIENT DATA 1 RESISTÈNCIA Assaig de Càrrega
UTM (x y z) SITUACIÓ PROJECTE MATRIU ROCO PuntualPk 0+405 Mpa

ESTACIÓ GEOMECÀNICA EG2
EG. Carretera BV-5202. Sant Julià de Vilatorta

EGE180-2015 juliol, 2015
>10 10-4 4-2 2-1

Compressió Simple
443355  4641008UTM (x,y,z) SITUACIÓ PROJECTE MATRIU ROCO- Puntual

FOTOGRAFIES I DESCRIPCIÓ DE L'AFLORAMENT SA Mpa Compressió Simple >250 250-100 100-50 25-5 5-1 <1
Puntuació 15 12 7 2 1 0

2 RQD (%) 100-90 90-75 75-50
P t ió 15 12 7 4 2

Pk 0+405 Mpa

50-25
4

50-25 <25

443355 , 4641008

Puntuació 15 12 7

3 SEPARACIÓ ENTRE DIACLASIS >2,00 m  2,00 - 0,60 m 0,60 - 0,20 m 
Puntuació 20 15 10

4 LONGITUD DE LA DISCONTINUÏTAT < 1,00 m 1,00 - 3,00 m 3,00 - 10,00 m
Puntuació 6 4 2

10,00 - 20,00 m > 20,00 m
1 0

4 2

0,20 - 0,06 m < 0,06 m
8 5

Puntuació 6 4 2

OBERTURA Tancada < 0,1 mm 0,1 - 1 mm
Puntuació 6 5 3

RUGOSITAT Molt Rugòs Rugòs Lleuger. Rugòs
Puntuació 6 5 3

1 0

Ondulat Suau
1 0

1 0

1 - 5 mm > 5 mm

Puntuació 6 5 3

MATERIAL REPLE Inexistent Dur < 5 mm Dur > 5 mm
Puntuació 6 4 2

ALTERACIO Inalterada Lleuger. Alterada Modera. Alterada
Puntuació 6 5 3 1 0

Tou < 5 mm Tou > 5 mm
2 0

Molt Alterada Totalment alterada

1 0

Puntuació 6 5 3

5 AIGUA Cabalx10mTúnel Nul < 10 lt/min 10-25 lt/min
FREATICA Pressió d'aigua /

Tensió Princ. Major

LITOLOGIA E  G l S Ll  H i H i G i S i

1 0

25-125 lt/min > 125 lt/min

0,0 0,0 - 0,1 0,1 - 0,2 0,2 - 0,5 > 0,5Aflorament sota mur de contenció. Parcialment cobert per vegetació i terres.

LITOLOGIA Estat General Sec Lleuger. Humit Humit
Puntuació 15 10 7

CORRECCIO PER L'ORIENTACIO DE LES DISCONTINUÏTATS
Direcció i Cabuçament Molt Favorables Favorables Mitges

Goteigs Surgencia
4 0

Desfavorables Molt desfavorables

Gres GM III-III, color gris amb decoloracions marrons. Disposició subhoritzontal en estrats decimètrics. Unitat PEgg. Fm. gressos de Folgueroles

Puntuació Tunels 0 -2 -5
Fonamentacions 0 -2 -7
Talussos 0 -5 -25

ESQUEMA GEOLÒGIC INESTABILITATS / RISCOS GEOLOGICS CLASSIFICACIO TOTAL RMR= 49-46
TIPUS DE MASSÍS I II III IV V

-10 -12
-15 -25
-50 -60

TIPUS DE MASSÍS I II III
Qualitat Molt Bona Bona Mitja
Puntuació RMR 100 - 81 80 - 61 60 -41
Cohesió kp/cm2 > 4,00 3,00 - 4,00 2,00 - 3,00 1,00 - 2,00 < 1,00

IV V
Dolenta Molt Dolenta
40 - 21 < 20

Cohesió kp/cm2  4,00 3,00  4,00 2,00  3,00
Angle de Fregament > 45º 35º - 45º 25º - 35º

PROJECCIÓ ESTEREOGRÀFICA. TEST DE MARKLAND RESULTATS MARTELL SCHMIDT

1,00  2,00  1,00
15º - 25º < 15º

Litologia: Gres
Densitat de la roca: 24
Valor mig del rebot: 30 (20-35-25-30-40-20-32-35-25-35)
Orientació Martell: 0º
Valor RESISTÈNCIA CS: 45 MPaNo s'observen

DADES ESTRUCTURALS
TIPUS DIRECCIÓ (º) INCLINACIÓ (º) LITOLOGIA METEORITZACIÓ ESPAIAT (cm) CONTINUÏTAT (m) OBERTURA (mm) RUGOSITAT REBLERT JUNTA AIGUA

estratificació 230 10 Gres II-III 10-30 >2 0-5 rugos no sec
estratificació 225 10 Gres II III 10 30 >2 0 5 rugos no secestratificació 225 10 Gres II-III 10-30 >2 0-5 rugos no sec

diàclasi 125 85 Gres II-III 20-60 >2 0-5 rugos no sec
diàclasi 65 80 Gres II-III 20-60 >2 0-5 rugos no sec
diàclasi 60 54 Gres II-III 20-60 >2 0-5 rugos no sec
diàclasi 128 82 Gres II-III 20-60 >2 0-5 rugos no sec
dià l i 150 78 G II III 20 60 2 0 5diàclasi 150 78 Gres II-III 20-60 >2 0-5 rugos no sec

Talús de projecte: 300/63
Condició de lliscament de les falques: ψ>α> φ

Angle Valor (º)
ψ 63 a

Línia 
d'intersecció

Falca

ψ
α 10-85
φ 30 y

a d intersecció
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ESTACIÓ GEOMECÀNICA EG3
PROJECTE CLASSIFICACIÓ GEOMECANICA RMR (Bieniawski 1989)
REF. EXPEDIENT DATA 1 RESISTÈNCIA Assaig de Càrrega
UTM (x y z) SITUACIÓ PROJECTE MATRIU ROCO PuntualPk 0+975 Mpa

ESTACIÓ GEOMECÀNICA EG3
EG. Carretera BV-5202. Sant Julià de Vilatorta

EGE180-2015 juliol, 2015
>10 10-4 4-2 2-1

Compressió Simple
443697  4641266UTM (x,y,z) SITUACIÓ PROJECTE MATRIU ROCO- Puntual

FOTOGRAFIES I DESCRIPCIÓ DE L'AFLORAMENT SA Mpa Compressió Simple >250 250-100 100-50 25-5 5-1 <1
Puntuació 15 12 7 2 1 0

2 RQD (%) 100-90 90-75 75-50
Puntuació 15 12 7 4 2

Pk 0+975 Mpa

50-25
4

50-25 <25

443697 , 4641266

Puntuació 15 12 7

3 SEPARACIÓ ENTRE DIACLASIS >2,00 m  2,00 - 0,60 m 0,60 - 0,20 m 
Puntuació 20 15 10

4 LONGITUD DE LA DISCONTINUÏTAT < 1,00 m 1,00 - 3,00 m 3,00 - 10,00 m
Puntuació 6 4 2

10,00 - 20,00 m > 20,00 m
1 0

4 2

0,20 - 0,06 m < 0,06 m
8 5

Puntuació 6 4 2

OBERTURA Tancada < 0,1 mm 0,1 - 1 mm
Puntuació 6 5 3

RUGOSITAT Molt Rugòs Rugòs Lleuger. Rugòs
Puntuació 6 5 3

1 0

Ondulat Suau
1 0

1 0

1 - 5 mm > 5 mm

Puntuació 6 5 3

MATERIAL REPLE Inexistent Dur < 5 mm Dur > 5 mm
Puntuació 6 4 2

ALTERACIO Inalterada Lleuger. Alterada Modera. Alterada
Puntuació 6 5 3 1 0

Tou < 5 mm Tou > 5 mm
2 0

Molt Alterada Totalment alterada

1 0

Puntuació 6 5 3

5 AIGUA Cabalx10mTúnel Nul < 10 lt/min 10-25 lt/min
FREATICA Pressió d'aigua /

Tensió Princ. Major

LITOLOGIA E  G l S Ll  H i H i G i S i

1 0

25-125 lt/min > 125 lt/min

0,0 0,0 - 0,1 0,1 - 0,2 0,2 - 0,5 > 0,5
Talus vertical de 3 a 4 metres d'alçada. Parcialment cobert per vegetació.

LITOLOGIA Estat General Sec Lleuger. Humit Humit
Puntuació 15 10 7

CORRECCIO PER L'ORIENTACIO DE LES DISCONTINUÏTATS
Direcció i Cabuçament Molt Favorables Favorables Mitges

Goteigs Surgencia
4 0

Desfavorables Molt desfavorables

A coronació, nivell A. Nivell d'alteració. Argiles amb graves Gruixos de 0,2 a 0,4 m. Resta talús Nivell B.  Gres i microconglomerats GM III-III, color 
gris amb decoloracions marrons. Disposició subhoritzontal en estrats decimètrics. a mètrics Unitat PEgmb Fm. Tavertet.

Puntuació Tunels 0 -2 -5
Fonamentacions 0 -2 -7
Talussos 0 -5 -25

ESQUEMA GEOLÒGIC INESTABILITATS / RISCOS GEOLOGICS CLASSIFICACIO TOTAL RMR= 59-56
TIPUS DE MASSÍS I II III IV V

-10 -12
-15 -25
-50 -60

TIPUS DE MASSÍS I II III
Qualitat Molt Bona Bona Mitja
Puntuació RMR 100 - 81 80 - 61 60 -41
Cohesió kp/cm2 > 4,00 3,00 - 4,00 2,00 - 3,00 1,00 - 2,00 < 1,00

IV V
Dolenta Molt Dolenta
40 - 21 < 20

Cohesió kp/cm2  4,00 3,00  4,00 2,00  3,00
Angle de Fregament > 45º 35º - 45º 25º - 35º

PROJECCIÓ ESTEREOGRÀFICA. TEST DE MARKLAND RESULTATS MARTELL SCHMIDT

1,00  2,00  1,00
15º - 25º < 15º

Litologia: Gres
Densitat de la roca: 24
Valor mig del rebot: 35 (35-35-30-40-40-35-30-35-30-40)
Orientació Martell: 90º
Valor RESISTÈNCIA CS: 60 MPaCaiguda puntual de blocs.   

DADES ESTRUCTURALS
TIPUS DIRECCIÓ (º) INCLINACIÓ (º) LITOLOGIA METEORITZACIÓ ESPAIAT (cm) CONTINUÏTAT (m) OBERTURA (mm) RUGOSITAT REBLERT JUNTA AIGUA

estratificació 172 8 Gres II-III 50-100 >2 0-5 rugos no sec
estratificació 174 10 Gres II III 50 100 >2 0 5 rugos no secestratificació 174 10 Gres II-III 50-100 >2 0-5 rugos no sec

diàclasi 275 78 Gres II-III 20-60 >2 0-5 rugos no sec
diàclasi 140 65 Gres II-III 20-60 >2 0-5 rugos no sec
diàclasi 182 75 Gres II-III 20-60 >2 0-5 rugos no sec
diàclasi 78 82 Gres II-III 20-60 >2 0-5 rugos no sec
dià l i 65 80 G II III 20 60 2 0 5diàclasi 65 80 Gres II-III 20-60 >2 0-5 rugos no sec

Talús de projecte: 020/63
Condició de lliscament de les falques: ψ>α> φ

Angle Valor (º)
ψ 63 a

Línia 
d'intersecció

Falca

ψ
α 8-82
φ 30 y

a d intersecció

P
àg

in
a 150 Codi Segur de Verificació (CSV): 2a73c2cf755d29a1c80a   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



 
EGE180-2015 
 
Projecte constructiu "Millora de la carretera BV-5202 PK 0+000 a PK 1+230. TM Sant Julià de Vilatorta" 

 

Annex. GEOLOGIA I GEOTÈCNIA

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

APENDIX 4.3. REGISTRES RECONEIXEMENTS DE CAMP: INFORMACIÓ PREVIA 
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Informe: 20140605 Client: SIENA ESTUDI DE DISCONTINUÏTATS: DC: diàclasi; ST: estratificació
Estudi: Enllaç C-25 amb BV-5202 Localitat: Sant Julià de Vilatorta CT: contacte; FA: falla; EQ: esquistositat; CZ: cisalla; VT: veta
Aixecament realitzat per: J. Franch Dia: 02/10/2014 Hora: am Número de discontinuïtats del tipus en el punt d'observació:
ESTACIÓ: REFERÈNCIA: EG01 DIRECCIÓ: CABUSSAMENT: LONGITUD / ESPAIAT FORMA

LOCALITZACIÓ: esplanada camí a l'eix del vial, P.K. projecte 0+075 Valor mín: 60 Valor mín: 8 A < 2 cm D 0.5-2.0 m plana PLA
Orientació del talús: Azimut: º Angle: Valor màx: 345 Valor màx: 81 B 2-10 cm E 2-5 m segment. SEG
MIDES: A < 10 m Qualitat: Coorden. ABERTURA: REPLENAT: C 10-50 cm F > 5 m ondulada OND
H (m): X 10 < A < 25 m fresc X Valor mín: A argiles LITOTIPUS RUGOSITAT: AIGUA

0.5 25 < A poc meteoritzat 443175 Valor màx: B bretxes SHL Argila PUL polida 2 sec
Ti T i d X lt t it t Y DURESA C l i SLN lli LIS lli 4 h iTipus: Trinxera excavada X molt meteoritzat Y DURESA C calcita SLN llim LIS llisa 4 humit

Talús natural descobert 4640687 EL elevada D óxids de Fe LMS calcària RUG rugosa 5 raja
X Esplanada parcialment cobert Z MD mitja E sorra SND sorrenca SEG segmentada 6 vessa

cala molt cobert 585.2 BJ baixa F detritus CGM conglomerat OND ondulada
MOSTRES: 1 2 3 DLM dolomia SCA Esquist arcòssic GSS Gneiss MBL Marbre BSL Basalt
Situació: TFF tuff SCS Esquist granític AMI Amfíbol CTI Cataclasita
Tipus: GBR gabre CSS Esquist calcari PRA Prac. SRP Serpentina
GEOLOGIA DE L'AFLORAMENT: sostre de capa; sorrenques de gra groller, a voltes GRN granit PHL Filita QRR Quarsita MLN Milonita

microconglomeràtiques (Eocè, FM Sorrenques de DADES PRESES:
Folgueroles); grau alteració II-III

columna
fondària m descripció

0.5 sorrenques grolleres 1 ST 224 8 F B 2 OND RUG SND MD
a molt grolleres, 2 ST 213 12 F B 2 OND RUG SND MD
color marró a 3 ST 241 14 F B 2 OND RUG SND MD
groguenc grau II-III 4 DC 345 75 E B 2 PLA LIS SND MD

d
is

tc
ia

.

ti
p
u
s

ru
g
o
si

ta
t

lit
o
lo

g
ia

d
u
re

sa

re
b
le

rt

ai
g
u
a

fo
rm

a

o
b
er

tu
ra

az
im

u
t

ca
p
b
u
s.

lo
n
g
it
u
d

es
p
ai

at

re
f.

n
ú
m

er
o

groguenc, grau II-III 4 DC 345 75 E B 2 PLA LIS SND MD
5 DC 113 81 E B 2 PLA LIS SND MD
6 DC 94 79 E B 2 PLA LIS SND MD
7 DC 60 74 E B 2 PLA LIS SND MD
8 DC 61 69 E B 2 PLA LIS SND MD
9 DC 65 74 E B 2 PLA LIS SND MD

10 DC 60 78 E B 2 PLA LIS SND MD
11
12
13

RMR = 60 14
GSI = 60 detall de la litologia en aflorament, sostre de capa 15

DIPÒSSITS GRANULARS: 16
Litologia: Granulometria: % de Estructura: Grain sup. Matriu: 17

blocs Mud sup. sorrenca 18
còdols .... llimosa 19

Classifació 
geomec.

còdols .... llimosa 19
grava Forma: molt angulossa argilosa 20
sorra G angulossa margosa Fotografies:
sorra M semiangulossa ...
sorra F semiarrodonida Cimentació
llims arrodonida mineralogia:
argiles molt arrodonida grau de cim.

margues nòduls carbtació.?:
Sòls Compacit. molt densa densa mitjana fluixa molt fluixa
granulars
Sòls Consistèn. dura molt ferma ferma mitjana tova molt tova
cohesius

Consolidació forta alta mitjana baixa nul·la

Roca: resistència EL elevada MD mitjana BJ baixa índex de camp: R2
aparent x qu estimada (MPa) 20.0

8 9 26 28 11 mitjana qu (MPa)
17 19 14 28 19 18 24.6

índex de 
rebot (R)
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Informe: 20140605 Client: SIENA
Estudi: Enllaç C-25 amb BV-5202 Localitat: Sant Julià de Vilatorta ESTUDI DEL RELLEU ESTRUCTURAL DEL MASSÍS
Aixecament realitzat per: J. Franch Dia: 02/10/2014Hora: am
ESTACIÓ: REFERÈNCIA: EG01

LOCALITZACIÓ: esplanada camí a l'eix del vial, P.K. projecte 0+075
Orientació del talús: Azimut: º Angle:
CARACTERÍSTIQUES DE LES DISCONTINUÏTATS PER FAMÍLIES
Família ST        qu (matriu) = 24.6 MPa
Tipus estratificació Litologia: sorrenques de gra groller
Orientació:   Azimut: 226 º Capbussament: 11 º
Persistència: 5 m Reblert: no
Espaiat: 0.1 m Obertura: no mm
Ai F d l d R it t

RELIEVE ESTRUCTURAL
cluster análisis

Connexió C-25 Polígon de la Quintana
Sant Julià de Vilatorta

EG01

Aigua: sec Forma: ondulada Rugositat: rugosa
8 9 26 28 11 mitjana r/R

17 19 14 28 19 18 1
índex de camp (discontinuïtat): R2 JCS0 MPa a partir s''índ. rebot: 24.6
JCS0 a partir de l'índ. de camp: 20.0 JCS0 considerada MPa: 24.6
Angle de f. bàsic (�b): 40 º JCS0 / qu (matriu): 1
Angle de fricció residual (�r) 40 º           �'v = 24 kPa
Alçada talús excavació projecte 2 m           �'N = 24 kPa
Pes específic estimat massís 24 kN/m3     JRC0 = 10
       JCSN (MPa) = 441.3     JRCn = 22 Angle de fricció �p = 68
JCS / �'N = 1.03 Si JCS / �'N  > 50  ->  �p = �r + 1.7 JRC  ->       �p = 68
angle d'ondulació a gran escala (i)º = 0
Angle de fricció corregit per ondulació a gran escala       �p = 68
Família        qu (matriu) = 24.6 MPa
Tipus Litologia:

índex de 
rebot (r)

N 10

20

30

40

50

60

70

80280

290

300

310

320

330

340

350

p g
Orientació:   Azimut: º Capbussament: º
Persistència: m Reblert:
Espaiat: m Obertura: mm
Aigua: Forma: Rugositat:

mitjana r/R

índex de camp (discontinuïtat): JCS0 MPa a partir s''índ. rebot:
JCS0 a partir de l'índ. de camp: JCS0 considerada MPa:
Angle de f. bàsic (�b): º MPa JCS0 / qu (matriu):
Angle de fricció residual (�r) -20 º           �'v = kPa
Alçada talús excavació projecte m           �'N = kPa
Pes específic estimat massís 24 kN/m3     JRC0 = 
       JCSN (MPa) =     JRCn = Angle de fricció �p =
JCS / �'N = Si JCS / �'N  > 50  ->  �p = �r + 1.7 JRC  ->       �p =
angle d'ondulació a gran escala (i)º

índex de 
rebot (r)

EW

100

110

120

130

140

150210

220

230

240

250

260

angle d'ondulació a gran escala (i)º =
Angle de fricció corregit per ondulació a gran escala       �p =
Família        qu (matriu) = 24.6 MPa
Tipus Litologia:
Orientació:   Azimut: º Capbussament: º
Persistència: m Reblert:
Espaiat: m Obertura: mm
Aigua: Forma: Rugositat:

mitjana r/R

índex de camp (discontinuïtat): JCS0 MPa a partir s''índ. rebot:
JCS0 a partir de l'índ. de camp: JCS0 considerada MPa:
Angle de f. bàsic (�b): º MPa JCS0 / qu (matriu):
Angle de fricció residual (�r) -20 º           �'v = kPa
Alçada talús excavació projecte m           �'N = kPa

índex de 
rebot (r)

S

160

170190

200

www.geoandsoft.com

ç p j N 

Pes específic estimat massís 24 kN/m3     JRC0 = 
       JCSN (MPa) =     JRCn = Angle de fricció �p =
JCS / �'N = Si JCS / �'N  > 50  ->  �p = �r + 1.7 JRC  ->       �p =
angle d'ondulació a gran escala (i)º = Projecció estereogràfica de les dades preses i anàlisi estadísitca per famílies
Angle de fricció corregit per ondulació a gran escala       �p = Pàgina 156
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CLASIFICACIÓN GEOMECÁNICA DE MACIZOS
PARÁMETROS DE BIENIAWSKI (RMR) Y HOEK & BROWN (GSI)

Informe: 20140605 Cliente: SIENA
ESTUDIO: Enllaç C-25 amb BV-5202 Localidad Sant Julià de Vilatorta
Levantamiento realizado por: J. Franch Día: 02/10/2014 Hora: am
Estaciones: Referencia: EG01

Localización: esplanada camí a l'eix del vial, P.K. projecte 0+075
Descripción geológica y consideraciones geotécnicas: sostre de capa; sorrenques de gra groller, a voltes

microconglomeràtiques (Eocè, FM Sorrenques de
Folgueroles); grau alteració II-III

Resistencia a compresión monoaxial de la roca intacta (Co) Calidad de la masa rocosa mediante el índice de recuperación (RQD)
Is (MPa) Co (MPa) Evaluación

>10 >250 15 RQD(%) Evaluación
4-10 100-250 12 90-100% 20
2-4 50-100 7 75-90% 17
1-2 25-50 4 50-75% 13
- 5-25 2 25-50% 8
- 1-5 1 <25% 3
- <1 0 13

4

Espaciado de las discontinuidades (If) Condiciones de las discontinuidades (naturaleza de las paredes, separaciones, relleno)
If (m) Evaluación Evaluación

>2 20 30
0.6-2 15 25

0.2-0.6 10 20
0.06-0.2 8 10

<0.06 5 0
8 25

Flujo de agua Orientación de las discontinuidades respecto a la dirección de excavación
Q (l/min) Pres./sigma v máx Condiciones generales Evaluación Evaluación túneles cimentaciones taludes

0 0 Seco 15 Muy favorable 0 0 0
<10 0.1 Agua intersticial 10 Favorable -2 -2 -5

10-25 0 1-0 2 Bañado 7 Discreta -5 -7 -25

Relleno de escasa resistencia > 5 mm o junturas abiertas > 5 mm continuas

Condición 
Superf. muy rugosas, no continuas, no separadas, roca dura

Superficie ligeramente rugosa, separación < 1 mm, paredes duras
Superficie ligeramente rugosa, separación < 1 mm, paredes blandas

Lisas o rellenas < 5 mm o juntas abiertas 1-5 mm continuas

10 25 0.1 0.2 Bañado 7 Discreta 5 7 25
25-125 0.2-0.5 Agua a baja presión 4 No favorable -10 -15 -50
>125 >0.5 Problemas debidos a flujo 0 Muy poco fav. -12 -25 -60

15 -5

Indice GSI (Geological Strenght Index) GSI = RMR - 5 parar RMR > 23, en el cual valor de RMR viene
Índice RMR (Bieniawski): 60 dado considerando el valor del parámetro sobre la presencia de agua igual a 15 y el parámetro de

corrección sobre la orientación de las discontinuidades igual a 0, resultando:

clase I II III IV V
descripción óptima buena discreta pobre muy pobre GSI (Hoek & Brown): 60

RMR 81-100 61-80 41-60 21-40 <20
c MPa * >0.4 0.3-0.4 0.2-0.3 0.1-0.2 <0.1

Fi * >45º 35º-45º 25º-35º 15º-25º <15º * valores estimativos
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Informe: 20140605 Client: SIENA ESTUDI DE DISCONTINUÏTATS: DC: diàclasi; ST: estratificació
Estudi: Enllaç C-25 amb BV-5202 Localitat: Sant Julià de Vilatorta CT: contacte; FA: falla; EQ: esquistositat; CZ: cisalla; VT: veta
Aixecament realitzat per: J. Franch Dia: 02/10/2014 Hora: am Número de discontinuïtats del tipus en el punt d'observació:
ESTACIÓ: REFERÈNCIA: EG02 DIRECCIÓ: CABUSSAMENT: LONGITUD / ESPAIAT FORMA

LOCALITZACIÓ: voral est BV-5202 P.K. projecte 0+170 Valor mín: 60 Valor mín: 6 A < 2 cm D 0.5-2.0 m plana PLA
Orientació del talús: W Azimut: 280 º Angle: 70 Valor màx: 272 Valor màx: 88 B 2-10 cm E 2-5 m segment. SEG
MIDES: A < 10 m Qualitat: Coorden. ABERTURA: REPLENAT: C 10-50 cm F > 5 m ondulada OND
H (m): X 10 < A < 25 m fresc X Valor mín: A argiles LITOTIPUS RUGOSITAT: AIGUA

0.5 25 < A X poc meteoritzat 443168 Valor màx: B bretxes SHL Argila PUL polida 2 sec
Ti X T i d lt t it t Y DURESA C l i SLN lli LIS lli 4 h iTipus: X Trinxera excavada molt meteoritzat Y DURESA C calcita SLN llim LIS llisa 4 humit

Talús natural descobert 4640608 EL elevada D óxids de Fe LMS calcària RUG rugosa 5 raja
Esplanada X parcialment cobert Z MD mitja E sorra SND sorrenca SEG segmentada 6 vessa
cala molt cobert 589.0 BJ baixa F detritus CGM conglomerat OND ondulada

MOSTRES: 1 2 3 DLM dolomia SCA Esquist arcòssic GSS Gneiss MBL Marbre BSL Basalt
Situació: TFF tuff SCS Esquist granític AMI Amfíbol CTI Cataclasita
Tipus: GBR gabre CSS Esquist calcari PRA Prac. SRP Serpentina
GEOLOGIA DE L'AFLORAMENT: sorrenques de gra groller estratificades en nivells GRN granit PHL Filita QRR Quarsita MLN Milonita

d'ordre decimètric (Fm Sorrenques de Folgueroles, DADES PRESES:
Eocè); grau d'alteració II

columna
fondària m descripció

0.6 col·luvial, molt cobert 1 ST 235 12 F B 2 OND RUG SND MD
i vegetat, sòls 2 ST 252 6 F B 2 OND RUG SND MD
d'alteració i 3 DC 119 38 E B 2 PLA LIS SND MD
probablement sorres 4 DC 94 74 E B 2 PLA LIS SND MD
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probablement sorres 4 DC 94 74 E B 2 PLA LIS SND MD
argiloses 5 DC 96 88 E B 2 PLA LIS SND MD

1.2 sorrenques de gra 6 DC 60 84 E B 2 PLA LIS SND MD
groller, estratificades 7 DC 205 60 E B 2 PLA LIS SND MD
en nivells 8 DC 272 33 E B 2 PLA LIS SND MD
decimètrics, grau II 9 DC 255 59 E B 2 PLA LIS SND MD

10
11
12
13

RMR = 60 14
GSI = 60 esquema de l'aflorament 15

DIPÒSSITS GRANULARS: 16
Litologia: Granulometria: % de Estructura: Grain sup. X Matriu: 17

blocs Mud sup. sorrenca 18
còdols .... llimosa X 19

Classifació 
geomecànica

còdols .... llimosa X 19
grava Forma: molt angulossa argilosa X 20
sorra G angulossa margosa Fotografies:

X sorra M X semiangulossa ...
sorra F semiarrodonida Cimentació

X llims arrodonida mineralogia:
X argiles molt arrodonida grau de cim.

margues nòduls carbtació.?:
Sòls Compacit. molt densa densa mitjana fluixa molt fluixa
granulars X
Sòls Consistèn. dura molt ferma ferma mitjana tova molt tova
cohesius X

Consolidació forta alta mitjana baixa nul·la
X

Roca: resistència EL elevada MD mitjana BJ baixa índex de camp: R3
aparent x qu estimada (MPa) 35.0

24 30 23 22 23 mitjana qu (MPa)
32 32 33 26 24 27 38.0

índex de 
rebot (R)
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Informe: 20140605 Client: SIENA
Estudi: Enllaç C-25 amb BV-5202 Localitat: Sant Julià de Vilatorta ESTUDI DEL RELLEU ESTRUCTURAL DEL MASSÍS
Aixecament realitzat per: J. Franch Dia: 02/10/2014Hora: am
ESTACIÓ: REFERÈNCIA: EG02

LOCALITZACIÓ: voral est BV-5202 P.K. projecte 0+170
Orientació del talús: W Azimut: 280 º Angle: 70
CARACTERÍSTIQUES DE LES DISCONTINUÏTATS PER FAMÍLIES
Família DC        qu (matriu) = 38.0 MPa
Tipus diàclasi Litologia: sorrenques de gra groller
Orientació:   Azimut: º Capbussament: º
Persistència: 2 m Reblert: no
Espaiat: 0.2 m Obertura: no mm
Ai F l R it t lli

RELIEVE ESTRUCTURAL
cluster análisis

Connexió C-25 Polígon de la Quintana
Sant Julià de Vilatorta

EG02

Aigua: sec Forma: plana Rugositat: llisa
24 30 23 22 23 mitjana r/R
32 32 33 26 24 27 1

índex de camp (discontinuïtat): R2 JCS0 MPa a partir s''índ. rebot: 38.0
JCS0 a partir de l'índ. de camp: 35.0 JCS0 considerada MPa: 38
Angle de f. bàsic (�b): 40 º JCS0 / qu (matriu): 1
Angle de fricció residual (�r) 40 º           �'v = 24 kPa
Alçada talús excavació projecte 2 m           �'N = 24 kPa
Pes específic estimat massís 24 kN/m3     JRC0 = 3
       JCSN (MPa) = 1156     JRCn = 4 Angle de fricció �p = 47
JCS / �'N = 1.58 Si JCS / �'N  > 50  ->  �p = �r + 1.7 JRC  ->       �p = 47
angle d'ondulació a gran escala (i)º = 0
Angle de fricció corregit per ondulació a gran escala       �p = 47
Família        qu (matriu) = 38.0 MPa
Tipus Litologia:

índex de 
rebot (r)

N 10

20

30

40

50

60

70

80280

290

300

310

320

330

340

350

3
4

5

p g
Orientació:   Azimut: º Capbussament: º
Persistència: m Reblert:
Espaiat: m Obertura: mm
Aigua: Forma: Rugositat:

mitjana r/R

índex de camp (discontinuïtat): JCS0 MPa a partir s''índ. rebot:
JCS0 a partir de l'índ. de camp: JCS0 considerada MPa:
Angle de f. bàsic (�b): º MPa JCS0 / qu (matriu):
Angle de fricció residual (�r) -20 º           �'v = kPa
Alçada talús excavació projecte m           �'N = kPa
Pes específic estimat massís 24 kN/m3     JRC0 = 
       JCSN (MPa) =     JRCn = Angle de fricció �p =
JCS / �'N = Si JCS / �'N  > 50  ->  �p = �r + 1.7 JRC  ->       �p =
angle d'ondulació a gran escala (i)º

índex de 
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2

angle d'ondulació a gran escala (i)º =
Angle de fricció corregit per ondulació a gran escala       �p =
Família        qu (matriu) = 38.0 MPa
Tipus Litologia:
Orientació:   Azimut: º Capbussament: º
Persistència: m Reblert:
Espaiat: m Obertura: mm
Aigua: Forma: Rugositat:

mitjana r/R

índex de camp (discontinuïtat): JCS0 MPa a partir s''índ. rebot:
JCS0 a partir de l'índ. de camp: JCS0 considerada MPa:
Angle de f. bàsic (�b): º MPa JCS0 / qu (matriu):
Angle de fricció residual (�r) -20 º           �'v = kPa
Alçada talús excavació projecte m           �'N = kPa

índex de 
rebot (r)
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Pes específic estimat massís 24 kN/m3     JRC0 = 
       JCSN (MPa) =     JRCn = Angle de fricció �p =
JCS / �'N = Si JCS / �'N  > 50  ->  �p = �r + 1.7 JRC  ->       �p =
angle d'ondulació a gran escala (i)º = Projecció estereogràfica de les dades preses i anàlisi estadísitca per famílies
Angle de fricció corregit per ondulació a gran escala       �p = Pàgina 159
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CLASIFICACIÓN GEOMECÁNICA DE MACIZOS
PARÁMETROS DE BIENIAWSKI (RMR) Y HOEK & BROWN (GSI)

Informe: 20140605 Cliente: SIENA
ESTUDIO: Enllaç C-25 amb BV-5202 Localidad Sant Julià de Vilatorta
Levantamiento realizado por: J. Franch Día: 02/10/2014 Hora: am
Estaciones: Referencia: EG02

Localización: voral est BV-5202 P.K. projecte 0+170
Descripción geológica y consideraciones geotécnicas: sorrenques de gra groller estratificades en nivells

d'ordre decimètric (Fm Sorrenques de Folgueroles,
Eocè); grau d'alteració II

Resistencia a compresión monoaxial de la roca intacta (Co) Calidad de la masa rocosa mediante el índice de recuperación (RQD)
Is (MPa) Co (MPa) Evaluación

>10 >250 15 RQD(%) Evaluación
4-10 100-250 12 90-100% 20
2-4 50-100 7 75-90% 17
1-2 25-50 4 50-75% 13
- 5-25 2 25-50% 8
- 1-5 1 <25% 3
- <1 0 13

4

Espaciado de las discontinuidades (If) Condiciones de las discontinuidades (naturaleza de las paredes, separaciones, relleno)
If (m) Evaluación Evaluación

>2 20 30
0.6-2 15 25

0.2-0.6 10 20
0.06-0.2 8 10

<0.06 5 0
8 25

Flujo de agua Orientación de las discontinuidades respecto a la dirección de excavación
Q (l/min) Pres./sigma v máx Condiciones generales Evaluación Evaluación túneles cimentaciones taludes

0 0 Seco 15 Muy favorable 0 0 0
<10 0.1 Agua intersticial 10 Favorable -2 -2 -5

10-25 0 1-0 2 Bañado 7 Discreta -5 -7 -25

Relleno de escasa resistencia > 5 mm o junturas abiertas > 5 mm continuas

Condición 
Superf. muy rugosas, no continuas, no separadas, roca dura

Superficie ligeramente rugosa, separación < 1 mm, paredes duras
Superficie ligeramente rugosa, separación < 1 mm, paredes blandas

Lisas o rellenas < 5 mm o juntas abiertas 1-5 mm continuas

10 25 0.1 0.2 Bañado 7 Discreta 5 7 25
25-125 0.2-0.5 Agua a baja presión 4 No favorable -10 -15 -50
>125 >0.5 Problemas debidos a flujo 0 Muy poco fav. -12 -25 -60

15 -5

Indice GSI (Geological Strenght Index) GSI = RMR - 5 parar RMR > 23, en el cual valor de RMR viene
Índice RMR (Bieniawski): 60 dado considerando el valor del parámetro sobre la presencia de agua igual a 15 y el parámetro de

corrección sobre la orientación de las discontinuidades igual a 0, resultando:

clase I II III IV V
descripción óptima buena discreta pobre muy pobre GSI (Hoek & Brown): 60

RMR 81-100 61-80 41-60 21-40 <20
c MPa * >0.4 0.3-0.4 0.2-0.3 0.1-0.2 <0.1

Fi * >45º 35º-45º 25º-35º 15º-25º <15º * valores estimativos
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Informe: 20140605 Client: SIENA ESTUDI DE DISCONTINUÏTATS: DC: diàclasi; ST: estratificació
Estudi: Enllaç C-25 amb BV-5202 Localitat: Sant Julià de Vilatorta CT: contacte; FA: falla; EQ: esquistositat; CZ: cisalla; VT: veta
Aixecament realitzat per: J. Franch Dia: 02/10/2014 Hora: am Número de discontinuïtats del tipus en el punt d'observació:
ESTACIÓ: REFERÈNCIA: EG05 DIRECCIÓ: CABUSSAMENT: LONGITUD / ESPAIAT FORMA

LOCALITZACIÓ: vorals est/oest C./ del Treball, P.K. projecte 0+000 Valor mín: 101 Valor mín: 10 A < 2 cm D 0.5-2.0 m plana PLA
Orientació del talús: NW Azimut: 300 º Angle: 70 Valor màx: 191 Valor màx: 86 B 2-10 cm E 2-5 m segment. SEG
MIDES: A < 10 m Qualitat: Coorden. ABERTURA: REPLENAT: C 10-50 cm F > 5 m ondulada OND
H (m): X 10 < A < 25 m fresc X Valor mín: A argiles LITOTIPUS RUGOSITAT: AIGUA

1.5 25 < A X poc meteoritzat 443235 Valor màx: B bretxes SHL Argila PUL polida 2 sec
Ti X T i d lt t it t Y DURESA C l i SLN lli LIS lli 4 h iTipus: X Trinxera excavada molt meteoritzat Y DURESA C calcita SLN llim LIS llisa 4 humit

Talús natural descobert 4640760 EL elevada D óxids de Fe LMS calcària RUG rugosa 5 raja
X Esplanada parcialment cobert Z MD mitja E sorra SND sorrenca SEG segmentada 6 vessa

cala X molt cobert 584.0 BJ baixa F detritus CGM conglomerat OND ondulada
MOSTRES: 1 2 3 DLM dolomia SCA Esquist arcòssic GSS Gneiss MBL Marbre BSL Basalt
Situació: TFF tuff SCS Esquist granític AMI Amfíbol CTI Cataclasita
Tipus: GBR gabre CSS Esquist calcari PRA Prac. SRP Serpentina
GEOLOGIA DE L'AFLORAMENT: sorrenques de gra groller estratificades en nivells GRN granit PHL Filita QRR Quarsita MLN Milonita

d'ordre decimètric (Fm Sorrenques de Folgueroles, DADES PRESES:
Eocè); grau d'alteració II-III

columna
fondària m descripció
sostre cobert (col·luvial?) 1 ST 101 10 F B 2 OND RUG SND MD

2 ST 112 13 F B 2 OND RUG SND MD
1.5 sorrenques de gra 3 DC 190 80 E B 2 PLA LIS SND MD

groller estratificades 4 DC 182 75 E B 2 PLA LIS SND MD
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groller, estratificades 4 DC 182 75 E B 2 PLA LIS SND MD
en nivells 5 DC 191 82 E B 2 PLA LIS SND MD
decimètrics, grau II-III 6 DC 120 82 E B 2 PLA LIS SND MD

7 DC 126 86 E B 2 PLA LIS SND MD
8 DC 115 78 E B 2 PLA LIS SND MD
9 DC 118 81 E B 2 PLA LIS SND MD

10
11
12
13

RMR = 65 14
GSI = 60 esquema de l'aflorament 15

DIPÒSSITS GRANULARS: 16
Litologia: Granulometria: % de Estructura: Grain sup. X Matriu: 17

blocs Mud sup. sorrenca 18
còdols .... llimosa X 19

Classifació 
geomecànica

còdols .... llimosa X 19
grava Forma: molt angulossa argilosa X 20
sorra G angulossa margosa Fotografies:

X sorra M X semiangulossa ...
sorra F semiarrodonida Cimentació

X llims arrodonida mineralogia:
X argiles molt arrodonida grau de cim.

margues nòduls carbtació.?:
Sòls Compacit. molt densa densa mitjana fluixa molt fluixa
granulars X
Sòls Consistèn. dura molt ferma ferma mitjana tova molt tova
cohesius X

Consolidació forta alta mitjana baixa nul·la
X

Roca: resistència EL elevada MD mitjana BJ baixa índex de camp: R3
aparent x qu estimada (MPa) 35.0

30 28 32 33 30 mitjana qu (MPa)
24 36 40 32 32 48.5

índex de 
rebot (R)
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Informe: 20140605 Client: SIENA
Estudi: Enllaç C-25 amb BV-5202 Localitat: Sant Julià de Vilatorta ESTUDI DEL RELLEU ESTRUCTURAL DEL MASSÍS
Aixecament realitzat per: J. Franch Dia: 02/10/2014Hora: am
ESTACIÓ: REFERÈNCIA: EG05

LOCALITZACIÓ: vorals est/oest C./ del Treball, P.K. projecte 0+000
Orientació del talús: NW Azimut: 300 º Angle: 70
CARACTERÍSTIQUES DE LES DISCONTINUÏTATS PER FAMÍLIES
Família DC        qu (matriu) = 48.5 MPa
Tipus diàclasi Litologia: sorrenques de gra groller
Orientació:   Azimut: º Capbussament: º
Persistència: 2 m Reblert: no
Espaiat: 0.2 m Obertura: no mm
Ai F l R it t lli

RELIEVE ESTRUCTURAL
cluster análisis

Connexió C-25 Polígon de la Quintana
Sant Julià de Vilatorta

EG05

Aigua: sec Forma: plana Rugositat: llisa
26 34 38 mitjana r/R

33 1
índex de camp (discontinuïtat): R2 JCS0 MPa a partir s''índ. rebot: 50.9
JCS0 a partir de l'índ. de camp: 35.0 JCS0 considerada MPa: 50.9
Angle de f. bàsic (�b): 40 º JCS0 / qu (matriu): 1.049485
Angle de fricció residual (�r) 40 º           �'v = 24 kPa
Alçada talús excavació projecte 2 m           �'N = 24 kPa
Pes específic estimat massís 24 kN/m3     JRC0 = 3
       JCSN (MPa) = 4936.2     JRCn = 4 Angle de fricció �p = 49
JCS / �'N = 2.12 Si JCS / �'N  > 50  ->  �p = �r + 1.7 JRC  ->       �p = 49
angle d'ondulació a gran escala (i)º = 0
Angle de fricció corregit per ondulació a gran escala       �p = 49
Família ST        qu (matriu) = 48.5 MPa
Tipus estratificació Litologia: sorrenques de gra groller
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Orientació:   Azimut: 107 º Capbussament: 12 º
Persistència: 5 m Reblert: no
Espaiat: 0.1 m Obertura: no mm
Aigua: sec Forma: ondulada Rugositat: rugosa

36 40 32 mitjana r/R
36 1.1

índex de camp (discontinuïtat): R2 JCS0 MPa a partir s''índ. rebot: 58.9
JCS0 a partir de l'índ. de camp: 35.0 JCS0 considerada MPa: 58.9
Angle de f. bàsic (�b): 40 º MPa JCS0 / qu (matriu): 1.214433
Angle de fricció residual (�r) 42 º           �'v = 24 kPa
Alçada talús excavació projecte 2 m           �'N = 24 kPa
Pes específic estimat massís 24 kN/m3     JRC0 = 9
       JCSN (MPa) = 59182.8     JRCn = 18 Angle de fricció �p = 103
JCS / �'N = 2.45 Si JCS / �'N  > 50  ->  �p = �r + 1.7 JRC  ->       �p = 103
angle d'ondulació a gran escala (i)º 5 r/R > 1: càlcul no representatiu
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angle d'ondulació a gran escala (i)º = 5 r/R > 1: càlcul no representatiu
Angle de fricció corregit per ondulació a gran escala       �p = 108
Família        qu (matriu) = 48.5 MPa
Tipus Litologia:
Orientació:   Azimut: º Capbussament: º
Persistència: m Reblert:
Espaiat: m Obertura: mm
Aigua: Forma: Rugositat:

mitjana r/R

índex de camp (discontinuïtat): JCS0 MPa a partir s''índ. rebot:
JCS0 a partir de l'índ. de camp: JCS0 considerada MPa:
Angle de f. bàsic (�b): º MPa JCS0 / qu (matriu):
Angle de fricció residual (�r) -20 º           �'v = kPa
Alçada talús excavació projecte m           �'N = kPa

índex de 
rebot (r)
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Pes específic estimat massís 24 kN/m3     JRC0 = 
       JCSN (MPa) =     JRCn = Angle de fricció �p =
JCS / �'N = Si JCS / �'N  > 50  ->  �p = �r + 1.7 JRC  ->       �p =
angle d'ondulació a gran escala (i)º = Projecció estereogràfica de les dades preses i anàlisi estadísitca per famílies
Angle de fricció corregit per ondulació a gran escala       �p = Pàgina 162
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CLASIFICACIÓN GEOMECÁNICA DE MACIZOS
PARÁMETROS DE BIENIAWSKI (RMR) Y HOEK & BROWN (GSI)

Informe: 20140605 Cliente: SIENA
ESTUDIO: Enllaç C-25 amb BV-5202 Localidad Sant Julià de Vilatorta
Levantamiento realizado por: J. Franch Día: 02/10/2014 Hora: am
Estaciones: Referencia: EG05

Localización: vorals est/oest C./ del Treball, P.K. projecte 0+000
Descripción geológica y consideraciones geotécnicas: sorrenques de gra groller estratificades en nivells

d'ordre decimètric (Fm Sorrenques de Folgueroles,
Eocè); grau d'alteració II-III

Resistencia a compresión monoaxial de la roca intacta (Co) Calidad de la masa rocosa mediante el índice de recuperación (RQD)
Is (MPa) Co (MPa) Evaluación

>10 >250 15 RQD(%) Evaluación
4-10 100-250 12 90-100% 20
2-4 50-100 7 75-90% 17
1-2 25-50 4 50-75% 13
- 5-25 2 25-50% 8
- 1-5 1 <25% 3
- <1 0 13

4

Espaciado de las discontinuidades (If) Condiciones de las discontinuidades (naturaleza de las paredes, separaciones, relleno)
If (m) Evaluación Evaluación

>2 20 30
0.6-2 15 25

0.2-0.6 10 20
0.06-0.2 8 10

<0.06 5 0
8 25

Flujo de agua Orientación de las discontinuidades respecto a la dirección de excavación
Q (l/min) Pres./sigma v máx Condiciones generales Evaluación Evaluación túneles cimentaciones taludes

0 0 Seco 15 Muy favorable 0 0 0
<10 0.1 Agua intersticial 10 Favorable -2 -2 -5

10-25 0 1-0 2 Bañado 7 Discreta -5 -7 -25

Relleno de escasa resistencia > 5 mm o junturas abiertas > 5 mm continuas

Condición 
Superf. muy rugosas, no continuas, no separadas, roca dura

Superficie ligeramente rugosa, separación < 1 mm, paredes duras
Superficie ligeramente rugosa, separación < 1 mm, paredes blandas

Lisas o rellenas < 5 mm o juntas abiertas 1-5 mm continuas

10 25 0.1 0.2 Bañado 7 Discreta 5 7 25
25-125 0.2-0.5 Agua a baja presión 4 No favorable -10 -15 -50
>125 >0.5 Problemas debidos a flujo 0 Muy poco fav. -12 -25 -60

15 0

Indice GSI (Geological Strenght Index) GSI = RMR - 5 parar RMR > 23, en el cual valor de RMR viene
Índice RMR (Bieniawski): 65 dado considerando el valor del parámetro sobre la presencia de agua igual a 15 y el parámetro de

corrección sobre la orientación de las discontinuidades igual a 0, resultando:

clase I II III IV V
descripción óptima buena discreta pobre muy pobre GSI (Hoek & Brown): 60

RMR 81-100 61-80 41-60 21-40 <20
c MPa * >0.4 0.3-0.4 0.2-0.3 0.1-0.2 <0.1

Fi * >45º 35º-45º 25º-35º 15º-25º <15º * valores estimativos
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INFORME D'ASSAIGS DE LABORATORI:

ACTES DE RESULTATS

REFERÈNCIA: L-15-1184

PETICIONARI: �������	
��
���������������������
NIF: ����������
ADREÇA: ����������� �!�
�"�#��$!�
�������%&'�%����()*+����,+���(�)+���

SITUACIÓ: �
MUNICIPI: ��*��-.�	/

MOSTRES ASSAJADES:

Assaigs realitzats: segons fulls adjunts
Observacions: -

�01�����
2�3����
������� 22 45��
��"��
�!����!��4���
��

Índex CBR 103 502 : 1995 m-2

Próctor Normal 103 500 : 1994
Próctor Modificat 103 501 : 1994 m-2

Contingut en guixos NLT 115/99 m-1, m-2, m-3
Contingut en sals solubles NLT 114/99 m-1, m-2, m-3

Contingut quantitatiu en sulfats solubles &#'�#�6��%%&
Contingut en matèria orgànica 103 204 : 1993 m-1, m-2, m-3

Inflament lliure 103 601 : 1996 m-1, m-2, m-3
Assaig de col·lapse NLT 254/99 m-1, m-2, m-3

Límit líquid d'un sòl 103 103 : 1994 m-1, m-2, m-3
Límit plàstic d'un sòl 103 104 :1994 m-1, m-2, m-3

Densitat natural 103 301 : 1994 m-2
Granulometria per tamissat 103 101 : 1995 m-1, m-2, m-3

ASSAIG Norma UNE Identificació de la mostra
Humitat natural 103 300 : 1993 m-1, m-2, m-3
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TAULA RESUM DE RESULTATS
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Municipi: ��*��-.�	/
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DETERMINACIÓ DE LA HUMITAT D'UN SÒL 

Norma UNE 103 300 : 1993

Referència: ��?��??&�
Client: �������	
��
���������������������
Situació: �
Municipi: ��*��-.�	/

Identificació de les mostres assajades

Data d'assaig

Procediment

Resultats

Observacions
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DETERMINACIÓ DE LA DENSITAT D'UN SÒL:
GEOMÈTRICA - PARAFINADA

Norma UNE 103 301 : 1993

Referència: ��?��??&�
Client: �������	
��
���������������������
Situació: �
Municipi: ��*��-.�	/

Identificació de les mostres assajades

Data d'assaig

Procediment

Resultats

Observacions
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ANÀLISI GRANULOMÈTRICA D'UN SÒL
PER TAMISAT

Norma UNE 103 101 : 1995

Referència: ��?��??&� Mostra:
Client: �������	
��
��������������������� Sondeig:
Situació: � Profunditat (m):
Municipi: ��*��-.�	/ Longitud (m):

Tipus:

� ���2����
���H1
�2�3���� ���2����
�������:��1�
�
%"?� � �

CLASSIFICACIÓ (USCS):
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Recepció: %�>%�>�%?� Inici assaig: %�>%�>�%?� Final assaig:
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ANÀLISI GRANULOMÈTRICA D'UN SÒL
PER TAMISAT

Norma UNE 103 101 : 1995

Referència: ��?��??&� Mostra:
Client: �������	
��
��������������������� Sondeig:
Situació: � Profunditat (m):
Municipi: ��*��-.�	/ Longitud (m):
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ANÀLISI GRANULOMÈTRICA D'UN SÒL
PER TAMISAT

Norma UNE 103 101 : 1995

Referència: ��?��??&� Mostra:
Client: �������	
��
��������������������� Sondeig:
Situació: � Profunditat (m):
Municipi: ��*��-.�	/ Longitud (m):

Tipus:
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� � �

CLASSIFICACIÓ (USCS):
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DETERMINACIÓ DEL LÍMIT LÍQUID I PLÀSTIC
D'UN SÒL

Normes UNE 103 103 : 1994 i 103 104 : 1994

Referència: ��?��??&� Mostra:
Client: �������	
��
��������������������� Sondeig:
Situació: � Profunditat (m):
Municipi: ��*��-.�	/ Longitud (m):

Tipus:

LÍMIT LÍQUID LÍMIT PLÀSTIC
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DETERMINACIÓ DEL LÍMIT LÍQUID I PLÀSTIC
D'UN SÒL

Normes UNE 103 103 : 1994 i 103 104 : 1994

Referència: ��?��??&� Mostra:
Client: �������	
��
��������������������� Sondeig:
Situació: � Profunditat (m):
Municipi: ��*��-.�	/ Longitud (m):

Tipus:

LÍMIT LÍQUID LÍMIT PLÀSTIC
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DETERMINACIÓ DEL LÍMIT LÍQUID I PLÀSTIC
D'UN SÒL

Normes UNE 103 103 : 1994 i 103 104 : 1994

Referència: ��?��??&� Mostra:
Client: �������	
��
��������������������� Sondeig:
Situació: � Profunditat (m):
Municipi: ��*��-.�	/ Longitud (m):

Tipus:

LÍMIT LÍQUID LÍMIT PLÀSTIC
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ASSAIG DE COL·LAPSE D'UN SÒL

Norma NTL 254/99

Referència: ��?��??&� Mostra:
Client: �������	
��
��������������������� Sondeig:
Situació: � Profunditat (m):
Municipi: ��*��-.�	/ Longitud (m):

Tipus:

Observacions

3�?

Recepció: %�>%�>�%?� Inici assaig: %�>%�>�%?� Final assaig: ?�>%�>�%?�
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ASSAIG DE COL·LAPSE D'UN SÒL

Norma NTL 254/99

Referència: ��?��??&� Mostra:
Client: �������	
��
��������������������� Sondeig:
Situació: � Profunditat (m):
Municipi: ��*��-.�	/ Longitud (m):

Tipus:

Observacions

3��

Recepció: %�>%�>�%?� Inici assaig: %�>%�>�%?� Final assaig: ?�>%�>�%?�
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ASSAIG DE COL·LAPSE D'UN SÒL

Norma NTL 254/99

Referència: ��?��??&� Mostra:
Client: �������	
��
��������������������� Sondeig:
Situació: � Profunditat (m):
Municipi: ��*��-.�	/ Longitud (m):

Tipus:

Observacions

3�#

Recepció: %�>%�>�%?� Inici assaig: %�>%�>�%?� Final assaig: ?�>%�>�%?�
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ASSAIG D'INFLAMENT LLIURE EN EDÒMETRE

Norma UNE 103 601 : 1996

Referència: ��?��??&� Mostra:
Client: �������	
��
��������������������� Sondeig:
Situació: � Profunditat (m):
Municipi: ��*��-.�	/ Longitud (m):

Tipus:

Observacions
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Recepció: %�>%�>�%?� Inici assaig: %�>%�>�%?� Final assaig: ?�>%�>�%?�
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ASSAIG D'INFLAMENT LLIURE EN EDÒMETRE

Norma UNE 103 601 : 1996

Referència: ��?��??&� Mostra:
Client: �������	
��
��������������������� Sondeig:
Situació: � Profunditat (m):
Municipi: ��*��-.�	/ Longitud (m):

Tipus:

Observacions
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Recepció: %�>%�>�%?� Inici assaig: %�>%�>�%?� Final assaig: ?�>%�>�%?�
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ASSAIG D'INFLAMENT LLIURE EN EDÒMETRE

Norma UNE 103 601 : 1996

Referència: ��?��??&� Mostra:
Client: �������	
��
��������������������� Sondeig:
Situació: � Profunditat (m):
Municipi: ��*��-.�	/ Longitud (m):

Tipus:

Observacions
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Recepció: %�>%�>�%?� Inici assaig: %�>%�>�%?� Final assaig: ?�>%�>�%?�
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ASSAIG DE COMPACTACIÓ (Proctor modificat)

Norma UNE 103 501 : 1994

Referència: ��?��??&� Mostra:
Client: �������	
��
��������������������� Sondeig:
Situació: � Profunditat (m):
Municipi: ��*��-.�	/ Longitud (m):

Tipus:

Número de cops per capa: 60

�

Densitat màxima (g/cm³)
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Humitat òptima (%)
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% de material retingut pel tamis UNE 20 mm:
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Energía de compactació: 2,632 J/cm³ Volum del motlle: 2320 cm³

Pes de la massa: 4,535 kg Número de capes: 5
Alçada de caiguda: 457 mm
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Recepció: %�>%�>�%?� Inici assaig: %�>%�>�%?� Final assaig: ?�>%�>�%?�
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ASSAIG DE L'ÍNDEX C.B.R.

Norma UNE 103 502 : 1995

Referència: ��?��??&� Mostra:
Client: �������	
��
��������������������� Sondeig:
Situació: � Profunditat (m):
Municipi: ��*��-.�	/ Longitud (m):

Tipus:
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Volum del motlle: 2320 cm³

% de material retingut pel tamis UNE 20 mm:

Pes de la massa: 4,535 kg Assaig proctor aplicat: Modificat
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Recepció: %�>%�>�%?� Inici assaig: %�>%�>�%?� Final assaig: ?�>%�>�%?�
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Energía de compactació: 2,632 J/cm³ Humitat òptima (%): 8,69
Alçada de caiguda: 457 mm Densitat màxima (g/cm³): 2,02
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CONTINGUT EN SALS SOLUBLES

Segons NLT-114 / 99

Referència: ��?��??&�
Client: �������	
��
���������������������
Situació: �
Municipi: ��*��-.�	/

Identificació de les mostres assajades

Data d'assaig

Resultats

Observacions
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CONTINGUT EN GUIX 

Segons NLT-115 / 99

Referència: ��?��??&�
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Situació: �
Municipi: ��*��-.�	/

Identificació de les mostres assajades

Data d'assaig

Resultats

Observacions
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CONTINGUT EN MATÈRIA ORGÀNICA

Norma UNE 103 204 : 1993

Referència: ��?��??&�
Client: �������	
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Situació: �
Municipi: ��*��-.�	/

Identificació de les mostres assajades

Data d'assaig

Procediment

Resultats

Observacions
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INFORME D'ASSAIGS DE LABORATORI:

ACTES DE RESULTATS

REFERÈNCIA: L-15-1184

Ricard Godàs Arrabal Joan Martinez i Bofill
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Itinerari per a vianants i ciclistes BV-5202, PK 0+000 a PK 1+230. TM. Sant Julià de Vilatorta Codi: 3647_PC_02 

 Annex 06 – Estructures 1 

ANNEX 06 – ESTRUCTURES 
 
6.1.- Introducció 
La realització del nou itinerari per a vianants i ciclistes sumat al manteniment de la secció de calçada 

existent, genera la necessitat de guanyar amplada de plataforma respecte l’espai actual.  

 

Sempre i quan l’amplada a guanyar és petita, es planteja la realització de petits murs d’escullera 

sense un rellevant requeriment estructural. En una zona concreta, uns 20 metres de longitud, el talús 

existent és més vertical i arriba gairebé a peu de carretera. Tot i estretar l’itinerari projectat en aquest 

àmbit, és necessari realitzar una estructura de contenció que permeti guanyar un mínim d’amplada 

lliure. Aquesta estructura de contenció es planteja mitjançant un mur de formigó armat.  

 

A continuació s’adjunta la justificació de càlcul associada a aquest mur podent observar-se als plànols 

de detall la geometria i armat resultant. 
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1.- NORMA Y MATERIALES
Norma: EHE-08 (España)

Hormigón: HA-30, Yc=1.5

Acero de barras: B 500 S, Ys=1.15

Tipo de ambiente: Clase IIa

Recubrimiento en el intradós del muro: 3.0 cm

Recubrimiento en el trasdós del muro: 3.0 cm

Recubrimiento superior de la cimentación: 5.0 cm

Recubrimiento inferior de la cimentación: 5.0 cm

Recubrimiento lateral de la cimentación: 7.0 cm

Tamaño máximo del árido: 30 mm

2.- ACCIONES
Aceleración Sísmica. Aceleración de cálculo: 0.06  Porcentaje de sobrecarga: 80 %

Empuje en el intradós: Pasivo

Empuje en el trasdós: Activo

3.- DATOS GENERALES
Cota de la rasante: 0.00 m

Altura del muro sobre la rasante: 0.25 m

Enrase: Intradós

Longitud del muro en planta: 10.00 m

Separación de las juntas: 5.00 m

Tipo de cimentación: Zapata corrida

4.- DESCRIPCIÓN DEL TERRENO
Ángulo talud: 35 grados

Porcentaje del rozamiento interno entre el terreno y el intradós del muro: 0 %

Porcentaje del rozamiento interno entre el terreno y el trasdós del muro: 10 %

Evacuación por drenaje: 100 %

Porcentaje de empuje pasivo: 50 %

Cota empuje pasivo: 0.30 m

Tensión admisible: 0.500 MPa

Coeficiente de rozamiento terreno-cimiento: 0.60 

ESTRATOS

Referencias Cota superior Descripción Coeficientes de empuje

1 - Relleno 0.00 m Densidad aparente: 20.00 kN/m³
Densidad sumergida: 10.00 kN/m³
Ángulo rozamiento interno: 30.00 grados
Cohesión: 0.00 kN/m²

Activo trasdós: 0.32
Pasivo intradós: 3.00

2 - terreno natural -4.86 m Densidad aparente: 23.50 kN/m³
Densidad sumergida: 11.00 kN/m³
Ángulo rozamiento interno: 45.00 grados
Cohesión: 0.00 kN/m²

Activo trasdós: 0.17
Pasivo intradós: 5.83

Selección de listados
muro 5.0 Fecha: 08/03/18
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RELLENO EN INTRADÓS

Referencias Descripción Coeficientes de empuje

Relleno Densidad aparente: 20.00 kN/m³
Densidad sumergida: 10.00 kN/m³
Ángulo rozamiento interno: 30.00 grados
Cohesión: 0.00 kN/m²

Activo trasdós: 0.32
Pasivo intradós: 3.00

5.- SECCIÓN VERTICAL DEL TERRENO
0.00 m

-1.00 m

-2.00 m

-3.00 m

-4.00 m

-5.00 m

-6.00 m

0.00 m

-4.86 m

1 - Relleno

2 - terreno natural

6.- GEOMETRÍA
MURO

Altura: 5.08 m

Espesor superior: 40.0 cm

Espesor inferior: 40.0 cm

ZAPATA CORRIDA

Con puntera y talón
Canto: 70 cm
Vuelos intradós / trasdós: 260.0 / 100.0 cm
Hormigón de limpieza: 10 cm

Selección de listados
muro 5.0 Fecha: 08/03/18
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7.- ESQUEMA DE LAS FASES

4.00 kN/m²

35º

40cm

260
40

100 (cm)

50
8

(cm)

70

Rasante

-4.83 m

0.25 m

-5.53 m

-4.83 m-4.83 m

-4.43 m

-5.53 m

0.00 m

-4.86 m

1.00 m

Fase 1: Fase

8.- CARGAS
CARGAS EN EL TRASDÓS

Tipo Cota Datos Fase inicial Fase final

Uniforme En superficie Valor: 4 kN/m² Fase Fase

9.- RESULTADOS DE LAS FASES
Esfuerzos sin mayorar.

FASE 1: FASE

CARGA PERMANENTE Y EMPUJE DE TIERRAS CON SOBRECARGAS

Cota
(m)

Ley de axiles
(kN/m)

Ley de cortantes
(kN/m)

Ley de momento flector
(kN·m/m)

Ley de empujes
(kN/m²)

Presión hidrostática
(kN/m²)

0.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

-0.25 4.99 1.55 0.16 8.31 0.00

-0.76 10.29 7.29 2.26 12.92 0.00

-1.27 15.68 14.69 7.72 16.13 0.00

-1.78 21.16 23.75 17.36 19.39 0.00

-2.29 26.72 34.48 32.02 22.67 0.00

-2.80 32.38 46.88 52.57 25.96 0.00

-3.31 38.12 60.95 79.84 29.25 0.00

-3.82 43.95 76.71 114.71 32.54 0.00

-4.33 49.86 94.15 158.03 35.84 0.00

-4.83 55.75 111.83 209.47 27.07 0.00

Máximos 55.75
Cota: -4.83 m

111.83
Cota: -4.83 m

209.47
Cota: -4.83 m

38.36
Cota: -4.72 m

0.00
Cota: 0.25 m

Selección de listados
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Cota
(m)

Ley de axiles
(kN/m)

Ley de cortantes
(kN/m)

Ley de momento flector
(kN·m/m)

Ley de empujes
(kN/m²)

Presión hidrostática
(kN/m²)

Mínimos 0.00
Cota: 0.25 m

0.00
Cota: 0.25 m

-0.00
Cota: -0.01 m

0.00
Cota: 0.25 m

0.00
Cota: 0.25 m

CARGA PERMANENTE Y EMPUJE DE TIERRAS

Cota
(m)

Ley de axiles
(kN/m)

Ley de cortantes
(kN/m)

Ley de momento flector
(kN·m/m)

Ley de empujes
(kN/m²)

Presión hidrostática
(kN/m²)

0.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

-0.25 4.93 0.53 0.04 4.20 0.00

-0.76 10.16 4.76 1.18 11.39 0.00

-1.27 15.51 11.42 5.16 14.70 0.00

-1.78 20.95 19.75 12.95 18.00 0.00

-2.29 26.48 29.77 25.40 21.30 0.00

-2.80 32.09 41.48 43.38 24.60 0.00

-3.31 37.80 54.86 67.73 27.90 0.00

-3.82 43.59 69.94 99.33 31.20 0.00

-4.33 49.47 86.69 139.02 34.50 0.00

-4.83 55.32 103.70 186.57 25.74 0.00

Máximos 55.32
Cota: -4.83 m

103.70
Cota: -4.83 m

186.57
Cota: -4.83 m

37.03
Cota: -4.72 m

0.00
Cota: 0.25 m

Mínimos 0.00
Cota: 0.25 m

0.00
Cota: 0.25 m

-0.00
Cota: -0.02 m

0.00
Cota: 0.25 m

0.00
Cota: 0.25 m

CARGA PERMANENTE Y EMPUJE DE TIERRAS CON PORCENTAJE DE SOBRECARGA Y
SISMO

Cota
(m)

Ley de axiles
(kN/m)

Ley de cortantes
(kN/m)

Ley de momento flector
(kN·m/m)

Ley de empujes
(kN/m²)

Presión hidrostática
(kN/m²)

0.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

-0.25 4.98 1.78 0.22 8.25 0.00

-0.76 10.31 8.27 2.58 14.48 0.00

-1.27 15.75 16.90 8.84 18.18 0.00

-1.78 21.29 27.42 19.95 21.92 0.00

-2.29 26.93 39.86 36.90 25.69 0.00

-2.80 32.67 54.22 60.66 29.46 0.00

-3.31 38.51 70.51 92.22 33.23 0.00

-3.82 44.45 88.72 132.55 37.01 0.00

-4.33 50.49 108.86 182.64 40.79 0.00

-4.83 56.52 129.44 242.13 32.59 0.00

Máximos 56.52
Cota: -4.83 m

129.44
Cota: -4.83 m

242.13
Cota: -4.83 m

43.68
Cota: -4.72 m

0.00
Cota: 0.25 m

Mínimos 0.00
Cota: 0.25 m

0.00
Cota: 0.25 m

0.00
Cota: 0.25 m

0.00
Cota: 0.25 m

0.00
Cota: 0.25 m

Selección de listados
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10.- COMBINACIONES
HIPÓTESIS

 1 - Carga permanente

 2 - Empuje de tierras

 3 - Sobrecarga

 4 - Sismo

COMBINACIONES PARA ESTADOS LÍMITE ÚLTIMOS
Hipótesis

Combinación 1 2 3 4

1 1.00 1.00

2 1.35 1.00

3 1.00 1.50

4 1.35 1.50

5 1.00 1.00 1.50

6 1.35 1.00 1.50

7 1.00 1.50 1.50

8 1.35 1.50 1.50

9 1.00 1.00 1.00

10 1.00 1.00 0.80 1.00

COMBINACIONES PARA ESTADOS LÍMITE DE SERVICIO
Hipótesis

Combinación 1 2 3

1 1.00 1.00

2 1.00 1.00 0.60

11.- DESCRIPCIÓN DEL ARMADO
CORONACIÓN

Armadura superior: 2Ø16

Anclaje intradós / trasdós: 31 / 30 cm

TRAMOS

Núm.
Intradós Trasdós

Vertical Horizontal Vertical Horizontal

1 Ø10c/30 Ø12c/25 Ø12c/15 Ø12c/25

Solape: 0.35 m Solape: 0.55 m

Refuerzo 1: Ø16 h=2 m

ZAPATA

Armadura Longitudinal Transversal

Superior Ø16c/30 Ø16c/30

Patilla Intradós / Trasdós: 50 / 50 cm

Inferior Ø16c/30 Ø20c/25

Patilla intradós / trasdós: 50 / 50 cm

Longitud de pata en arranque: 30 cm

Selección de listados
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12.- COMPROBACIONES GEOMÉTRICAS Y DE RESISTENCIA
Referencia: Muro: muro 5.0

Comprobación Valores Estado

Comprobación a rasante en arranque muro:
Criterio de CYPE Ingenieros

Máximo: 1058 kN/m
Calculado: 167.7 kN/m Cumple

Espesor mínimo del tramo:
Jiménez Salas, J.A.. Geotecnia y Cimientos II, (Cap. 12)

Mínimo: 20 cm
Calculado: 40 cm Cumple

Separación libre mínima armaduras horizontales:
Norma EHE-08. Artículo  69.4.1 Mínimo: 3.7 cm

- Trasdós: Calculado: 23.8 cm Cumple

- Intradós: Calculado: 23.8 cm Cumple

Separación máxima armaduras horizontales:
Norma EHE-08. Artículo  42.3.1 Máximo: 30 cm

- Trasdós: Calculado: 25 cm Cumple

- Intradós: Calculado: 25 cm Cumple

Cuantía geométrica mínima horizontal por cara:
Norma EHE-08. Artículo  42.3.5 Mínimo: 0.001 

- Trasdós (-4.83 m): Calculado: 0.00113 Cumple

- Intradós (-4.83 m): Calculado: 0.00113 Cumple

Cuantía mínima mecánica horizontal por cara:
Criterio J.Calavera. "Muros de contención y muros de sótano". (Cuantía horizontal > 20%
Cuantía vertical) Calculado: 0.00113 

- Trasdós: Mínimo: 0.00104 Cumple

- Intradós: Mínimo: 0.00013 Cumple

Cuantía mínima geométrica vertical cara traccionada:
Norma EHE-08. Artículo  42.3.5 Mínimo: 0.0009 

- Trasdós (-4.83 m): Calculado: 0.00523 Cumple

- Trasdós (-2.83 m): Calculado: 0.00188 Cumple

Cuantía mínima mecánica vertical cara traccionada:
Norma EHE-08. Artículo  42.3.2 Mínimo: 0.00184 

- Trasdós (-4.83 m): Calculado: 0.00523 Cumple

- Trasdós (-2.83 m): Calculado: 0.00188 Cumple

Cuantía mínima geométrica vertical cara comprimida:
Norma EHE-08. Artículo  42.3.5 Mínimo: 0.00027 

- Intradós (-4.83 m): Calculado: 0.00065 Cumple

- Intradós (-2.83 m): Calculado: 0.00065 Cumple

Cuantía mínima mecánica vertical cara comprimida:
Norma EHE-08. Artículo  42.3.3 Calculado: 0.00065 

- Intradós (-4.83 m): Mínimo: 2e-005 Cumple

- Intradós (-2.83 m): Mínimo: 1e-005 Cumple

Separación libre mínima armaduras verticales:
Norma EHE-08. Artículo  69.4.1 Mínimo: 3.7 cm

- Trasdós, vertical: Calculado: 5.5 cm Cumple

- Intradós, vertical: Calculado: 28 cm Cumple

Separación máxima entre barras:
Norma EHE-08. Artículo  42.3.1 Máximo: 30 cm

- Armadura vertical Trasdós, vertical: Calculado: 15 cm Cumple

- Armadura vertical Intradós, vertical: Calculado: 30 cm Cumple

Comprobación a flexión compuesta:
Comprobación realizada por unidad de longitud de muro Cumple

Comprobación a cortante:
Norma EHE-08. Artículo 44.2.3.2.1

Máximo: 236.4 kN/m
Calculado: 148.6 kN/m Cumple

Selección de listados
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Referencia: Muro: muro 5.0

Comprobación Valores Estado

Comprobación de fisuración:
Norma EHE-08. Artículo  49.2.3

Máximo: 0.3 mm
Calculado: 0.288 mm Cumple

Longitud de solapes:
Norma EHE-08. Artículo  69.5.2

- Base trasdós: Mínimo: 0.54 m
Calculado: 0.55 m Cumple

- Base intradós: Mínimo: 0.35 m
Calculado: 0.35 m Cumple

Comprobación del anclaje del armado base en coronación:
Criterio J.Calavera. "Muros de contención y muros de sótano".

- Trasdós: Mínimo: 30 cm
Calculado: 30 cm Cumple

- Intradós: Mínimo: 0 cm
Calculado: 31 cm Cumple

Área mínima longitudinal cara superior viga de coronación:
Criterio J.Calavera. "Muros de contención y muros de sótano".

Mínimo: 4 cm²
Calculado: 4 cm² Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones

Información adicional:

- Cota de la sección con la mínima relación 'cuantía horizontal / cuantía vertical' Trasdós: -4.83 m

- Cota de la sección con la mínima relación 'cuantía horizontal / cuantía vertical' Intradós: -4.83 m

- Sección crítica a flexión compuesta: Cota: -4.83 m, Md: 314.21 kN·m/m, Nd: 58.71 kN/m, Vd: 167.74
kN/m, Tensión máxima del acero: 431.839 MPa

- Sección crítica a cortante: Cota: -4.47 m

- Sección con la máxima abertura de fisuras: Cota: -4.83 m, M: 200.31 kN·m/m, N: 55.58 kN/m

Referencia: Zapata corrida: muro 5.0

Comprobación Valores Estado

Comprobación de estabilidad:
Valor introducido por el usuario.

- Coeficiente de seguridad al vuelco (Situaciones persistentes): Mínimo: 2 
Calculado: 2.55 Cumple

- Coeficiente de seguridad al vuelco (Situaciones accidentales
sísmicas):

Mínimo: 1.33 
Calculado: 2.2 Cumple

- Coeficiente de seguridad al deslizamiento (Situaciones
persistentes):

Mínimo: 1.5 
Calculado: 1.5 Cumple

- Coeficiente de seguridad al deslizamiento (Situaciones accidentales
sísmicas):

Mínimo: 1.1 
Calculado: 1.3 Cumple

Canto mínimo:
- Zapata:

Norma EHE-08. Artículo  58.8.1
Mínimo: 25 cm
Calculado: 70 cm Cumple

Tensiones sobre el terreno:
Valor introducido por el usuario.

- Tensión media (Situaciones persistentes): Máximo: 0.5 MPa
Calculado: 0.0664 MPa Cumple

- Tensión máxima (Situaciones persistentes): Máximo: 0.625 MPa
Calculado: 0.0937 MPa Cumple

- Tensión media (Situaciones accidentales sísmicas): Máximo: 0.5 MPa
Calculado: 0.0664 MPa Cumple

- Tensión máxima (Situaciones accidentales sísmicas): Máximo: 0.75 MPa
Calculado: 0.1111 MPa Cumple

Flexión en zapata:
Comprobación basada en criterios resistentes
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Referencia: Zapata corrida: muro 5.0

Comprobación Valores Estado

- Armado superior trasdós: Mínimo: 3.15 cm²/m
Calculado: 6.7 cm²/m Cumple

- Armado inferior trasdós: Mínimo: 0 cm²/m
Calculado: 12.56 cm²/m Cumple

- Armado superior intradós: Mínimo: 0 cm²/m
Calculado: 6.7 cm²/m Cumple

- Armado inferior intradós: Mínimo: 11.07 cm²/m
Calculado: 12.56 cm²/m Cumple

Esfuerzo cortante:
Norma EHE-08. Artículo 44.2.3.2.1 Máximo: 345 kN/m

- Trasdós (Situaciones persistentes): Calculado: 55 kN/m Cumple

- Trasdós (Situaciones accidentales sísmicas): Calculado: 38.9 kN/m Cumple

- Intradós (Situaciones persistentes): Calculado: 160.2 kN/m Cumple

- Intradós (Situaciones accidentales sísmicas): Calculado: 125.1 kN/m Cumple

Longitud de anclaje:
Norma EHE-08. Artículo  69.5

- Arranque trasdós: Mínimo: 27.5 cm
Calculado: 61.4 cm Cumple

- Arranque intradós: Mínimo: 23 cm
Calculado: 61.4 cm Cumple

- Armado inferior trasdós (Patilla): Mínimo: 18 cm
Calculado: 50 cm Cumple

- Armado inferior intradós (Patilla): Mínimo: 0 cm
Calculado: 50 cm Cumple

- Armado superior trasdós (Patilla): Mínimo: 0 cm
Calculado: 50 cm Cumple

- Armado superior intradós (Patilla): Mínimo: 0 cm
Calculado: 50 cm Cumple

Recubrimiento:
- Lateral:

Norma EHE-08. Artículo  37.2.4.1
Mínimo: 7 cm
Calculado: 7 cm Cumple

Diámetro mínimo:
Norma EHE-08. Artículo  58.8.2. Mínimo: Ø12

- Armadura transversal inferior: Calculado: Ø20 Cumple

- Armadura longitudinal inferior: Calculado: Ø16 Cumple

- Armadura transversal superior: Calculado: Ø16 Cumple

- Armadura longitudinal superior: Calculado: Ø16 Cumple

Separación máxima entre barras:
Norma EHE-08. Artículo  42.3.1 Máximo: 30 cm

- Armadura transversal inferior: Calculado: 25 cm Cumple

- Armadura transversal superior: Calculado: 30 cm Cumple

- Armadura longitudinal inferior: Calculado: 30 cm Cumple

- Armadura longitudinal superior: Calculado: 30 cm Cumple

Separación mínima entre barras:
Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de
Cimentación". Capítulo 3.16 Mínimo: 10 cm

- Armadura transversal inferior: Calculado: 25 cm Cumple

- Armadura transversal superior: Calculado: 30 cm Cumple

- Armadura longitudinal inferior: Calculado: 30 cm Cumple

- Armadura longitudinal superior: Calculado: 30 cm Cumple

Cuantía geométrica mínima:
Norma EHE-08. Artículo  42.3.5 Mínimo: 0.0009 
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Referencia: Zapata corrida: muro 5.0

Comprobación Valores Estado

- Armadura longitudinal inferior: Calculado: 0.00095 Cumple

- Armadura longitudinal superior: Calculado: 0.00095 Cumple

- Armadura transversal inferior: Calculado: 0.00179 Cumple

- Armadura transversal superior: Calculado: 0.00095 Cumple

Cuantía mecánica mínima:

- Armadura longitudinal inferior:
Norma EHE-08. Artículo  55

Mínimo: 0.00044 
Calculado: 0.00095 Cumple

- Armadura longitudinal superior:
Norma EHE-08. Artículo  55

Mínimo: 0.00023 
Calculado: 0.00095 Cumple

- Armadura transversal inferior:
Norma EHE-08. Artículo  42.3.2

Mínimo: 0.00169 
Calculado: 0.00179 Cumple

- Armadura transversal superior:
Norma EHE-08. Artículo  42.3.2

Mínimo: 0.00062 
Calculado: 0.00095 Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones

Información adicional:

- Momento flector pésimo en la sección de referencia del trasdós: 85.98 kN·m/m

- Momento flector pésimo en la sección de referencia del intradós: 297.49 kN·m/m

13.- COMPROBACIONES DE ESTABILIDAD (CÍRCULO DE
DESLIZAMIENTO PÉSIMO)
Referencia: Comprobaciones de estabilidad (Círculo de deslizamiento pésimo): muro 5.0

Comprobación Valores Estado

Círculo de deslizamiento pésimo:
Valor introducido por el usuario.

- Combinaciones sin sismo.
Fase: Coordenadas del centro del círculo (-1.11 m ; 2.73 m) - Radio: 8.65
m:

Mínimo: 1.8 
Calculado: 2.159 Cumple

- Combinaciones con sismo.
Fase: Coordenadas del centro del círculo (-1.11 m ; 2.73 m) - Radio: 8.65
m:

Mínimo: 1.2 
Calculado: 1.949 Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones

14.- MEDICIÓN

Referencia: Muro B 500 S, Ys=1.15 Total

Nombre de armado Ø10 Ø12 Ø16 Ø20

Armado base transversal Longitud (m)
Peso (kg)

34x5.34
34x3.29

181.56
111.94

Armado longitudinal Longitud (m)
Peso (kg)

21x9.86
21x8.75

207.06
183.84

Armado base transversal Longitud (m)
Peso (kg)

67x5.32
67x4.72

356.44
316.46

Armado longitudinal Longitud (m)
Peso (kg)

21x9.86
21x8.75

207.06
183.84

Armado viga coronación Longitud (m)
Peso (kg)

2x9.86
2x15.56

19.72
31.12

Armadura inferior - Transversal Longitud (m)
Peso (kg)

41x4.84
41x11.94

198.44
489.38

Armadura inferior - Longitudinal Longitud (m)
Peso (kg)

14x9.86
14x15.56

138.04
217.87
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Referencia: Muro B 500 S, Ys=1.15 Total

Nombre de armado Ø10 Ø12 Ø16 Ø20

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

34x4.84
34x7.64

164.56
259.73

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

14x9.86
14x15.56

138.04
217.87

Arranques - Transversal - Izquierda Longitud (m)
Peso (kg)

34x1.26
34x0.78

42.84
26.41

Arranques - Transversal - Derecha Longitud (m)
Peso (kg)

67x1.46
67x1.30

97.82
86.85

Arranques - Transversal - Derecha Longitud (m)
Peso (kg)

66x2.91
66x4.59

192.06
303.13

Totales Longitud (m)
Peso (kg)

224.40
138.35

868.38
770.99

652.42
1029.72

198.44
489.38 2428.44

Total con mermas
(10.00%)

Longitud (m)
Peso (kg)

246.84
152.19

955.22
848.08

717.66
1132.70

218.28
538.31 2671.28

Resumen de medición (se incluyen mermas de acero)

B 500 S, Ys=1.15 (kg) Hormigón (m³)

Elemento Ø10 Ø12 Ø16 Ø20 Total HA-30, Yc=1.5 Limpieza

Referencia: Muro 152.19 848.08 1132.70 538.31 2671.28 48.32 4.00

Totales 152.19 848.08 1132.70 538.31 2671.28 48.32 4.00
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Itinerari per a vianants i ciclistes BV-5202, PK 0+000 a PK 1+230. TM. Sant Julià de Vilatorta Codi: 3647_PC_02 

 

 Annex 07 – Enllumenat públic 1 

ANNEX 07 – ENLLUMENAT PÚBLIC 

 

7.1.- Situació actual  

Dins de l’àmbit del projecte localitzem punts de llum en diferents àmbits  repartits en l’encreuament entre la 

Rambla del Castell i la carretera BV-5202, direcció est, la zona compresa entre el parc de les set fonts i el 

creuament del carrer del Puig també trobem il·luminació puntual. Per altra banda trobem punts de llum a la 

zona del carrer del Puig i el carrer de la Serra els quals queden fora del nostre àmbit d’actuació però propers 

al projecte i finalment al carrer del treball comprés dins la zona industrial de la Quintana el qual també es 

troba fora del nostre àmbit però pròxim .          

                        

7.2.- Xarxa projectada 

7.2.1.- Normativa General de compliment: 

- Decret 190/2015, de 25 d’agost, de desplegament de la Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació 

ambiental de l’enllumenat per a la protecció del medi nocturn. 

- Pla Director d’Il·luminació de Barcelona 

- Plec de Condicions Tècniques d’Enllumenat Públic de l’Ajuntament de Barcelona 

 

7.2.2.- Esquema de la xarxa projectada 

La xarxa d’enllumenat projectada segueix el següent esquema bàsic:  

 

Sobre la xarxa projectada: 

- Execució de 3 noves línies d’enllumenat  que es disposarà des d’un nou quadre d’enllumenat 

situat dins de l’actuació puntual definida a la zona de la Quintana.  

o Línia 1, discorrerà a través del costat est de la calçada amb una interdistància de 18 

metres aproximadament . Disposarà d’un total de 26 noves lluminàries simples.  

o Línia 2, discorrerà a través del costat est de la calçada i donarà servei a les zones 

puntuals d’estada previstes dins del projecte. Disposarà d’un total de 7 noves lluminàries 

simples.   

o Línia 3, discorrerà a través del costat sud de la calçada, a la zona de la rotonda es 

bifurcaran a les dues voreres tant nord com sud. Disposarà d’un total de 38 noves 

lluminàries simples. 

 

 

Els punts de llum  plantejats per a l’actuació, seran SCL. L023 AS1 VB2 de CARANDINI o equivalent tant 

per a les línies 1,2,3 puntualment a la zona de connexió amb la BV-5202 i la zona de connexió amb el 

carrer de la quintana trobarem un reforç puntual amb el punt de llum SCL. L023 AS3 VB2 de CARANDINI 

o equivalent. Tots els punts de llum aniran amb columnes cilíndriques  de 4 metres d’alçada. 

 

 

 

 

7.2.3.- Nivells lumínics 

S’adjunta a continuació un quadre resum dels valors lumínics obtinguts:   

 

 

 

 

 

7.2.4.- Qualificació energètica de la instal·lació  

Les instal·lacions d'enllumenat exterior es qualifiquen energèticament en funció del seu índex d'eficiència 

energètica, mitjançant una etiqueta de qualificació energètica segons especifica la ITC-EA-01. Aquesta 

etiqueta s'ha d'adjuntar a la documentació del projecte i ha de figurar a les instruccions que es lliurin als 

titulars, segons especifica l'article 10 del Reglament. La certificació energètica de la instal·lació 

projectada dels dos àmbits és A. 

 

7.2.6.- Estudi lumínic 

S’incorporen a continuació les fitxes tècniques de les lluminàries plantejades i l’estudi lumínic obtingut 

per part del fabricant proposat:  
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ANNEX 08 – ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ 
 
8.1.- Introducció 
El 13 de febrer de 2008, es va publicar en el BOE, el Reial Decret, d’1 de febrer, pel qual es regula la 

producció i gestió dels residus de la construcció i demolició. L’entrada en vigor del present RD va ser 

el 14 de febrer de 2008. És obligatori per tots els projectes de titularitat pública aprovats a partir del 14 

de febrer de 2009. 

 

El RD inclou una sèrie de definicions (art. 2) importants per a comprendre la seva aplicació: 

Residu de construcció o demolició: qualsevol substància o objecte generat en una obra de 

construcció o demolició, del qual el seu posseïdor es desprengui o del que tingui la intenció o 

obligatorietat de desprendre’s.  

Obra de construcció o demolició: tota aquella execució, reforma o demolició d’edificis, carreteres, 

ports, urbanitzacions, obres civils, etc. 

Productor de residus: la persona titular del bé immoble, titular de la llicència urbanística, etc. 

(promotor) 

Posseïdor de residus: persona que executa l’obra de construcció (constructor, subcontractista o 

treballador autònom). 

Residu especial: tots aquells residus que per la seva naturalesa potencialment contaminant 

requereixen un tractament específic i un control periòdic i que estan inclosos dins l'àmbit d'aplicació 

de la Directiva 91/689/CE, del 12 de desembre. 

Residu no especial:  tots els residus que no es classifiquen com a residus inerts o especials. 

Residu inert: residu no perillós que no experimenta transformacions físiques, químiques o biològiques 

significatives, no és soluble ni combustible, ni reacciona física ni químicament ni de cap altra manera, 

no és biodegradable, no afecta negativament a altres matèries que puguin entrar en contacte de 

forma que pugui donar lloc a contaminació ambiental o perjudicial  per a la salut humana. La lixivialitat 

total i la seva ecotoxicitat així com el contingut de contaminants de residus hauran de ser 

insignificants. En cap cas ha de suposar un risc per als éssers vius ni per la qualitat de les aigües 

superficials o subterrànies. 

 

L’àmbit d’aplicació del RD és sobre tots els residus de construcció excepte les terres i pedres no 

contaminades reutilitzades en una mateixa obra o en diferent obra i els iodes de dragats no perillosos. 

 

El productor dels residus (promotor o titular de la llicència) ha de complir les següents obligacions: 

- Incloure en el projecte d’execució de l’obra un Estudi de gestió de residus de construcció i 
demolició que contingui com a mínim l’article 4 i un inventari dels residus perillosos. Quan es tracti 

d’un projecte bàsic, segons l’article 4.2:  

- Caldrà disposar de la documentació que acrediti que els residus de construcció han estat gestionats 

durant l’execució de l’obra. 

 

- El posseïdor dels residus (constructor, subcontractista o treballador autònom) ha de complir les 

següents obligacions: 

 Presentar a la propietat un Pla de gestió de residus de la construcció i demolició. Aquest pla 

ha de ser aprovat per la Direcció d’Obra i acceptat per la propietat.  

 Nombroses obligacions encaminades a la gestió, entrega, manteniment, documentació dels 

residus conforme l’article 5. 

 

El present annex recull el corresponent Estudi de gestió de residus de construcció i demolició. 
 
8.2.- Estudi de gestió de residus de construcció i demolició   
8.2.1.- Quantitats de residus de la construcció generats 

L’execució de les diferents unitats d’obra generen una sèrie de residus ja siguin derivats de la 

construcció o de la demolició. Els residus procedents de la construcció són tots aquells generats de 

forma auxiliar per a executar cada una de les partides d’obra. S’entenen dintre d’aquest concepte els 

materials d’emmagatzematge i transport dels materials de l’obra (palets, plàstics, etc.), els excedents i 

retalls d’obra (restes de tubs, ferralla, peces prefabricades, etc.), les peces i productes rebutjats, 

documentació d’obra (paper i cartró). Aquests residus depenen de la quantitat de materials a utilitzar 

en cada obra, la seva procedència, l’organització i gestió de l’obra, etc. 

 

L’article 4 del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de 

los residuos de construcción y demolición, indica que s’ha d’estimar el volum de residus de 

construcció i demolició que es generarà en l’obra en l’Estudi de Gestió de Residus.  

 

En el present estudi s’elabora una estimació del volum de residus de construcció i enderroc que es 

generen en l’obra. La classificació dels residus es basa en la codificació dels residus de construcció 

del Catàleg Europeu de Residus (CER).  

 

L’estimació del volum de residus de construcció en l’obra es planteja a partir dels imports econòmics 

globals de l’obra considerats en el pressupost d’execució, tenint en compte la tipologia concreta 

d’obra (actuacions viàries en zones consolidades). A partir d’aquests imports, es planteja un factor de 

conversió per a cada tipologia de residu. Per calcular el volum (m³) de residus s’ha de multiplicar el 

Factor de conversió (Fc) pel pressupost del capítol corresponent de l’obra. Per a l’estimació de la 

generació dels residus, no s’ha considerat el fet que alguns dels residus generats poden ser 

reutilitzats a l’obra. D’aquesta forma els factors utilitzats per aquesta obra en concret són: 

   Plàstic: Fc = 0,00006 

   Fusta: Fc = 0,00001 

   Runa: Fc = 0,0001 

   Ferralla: Fc = 0,000001 

   Paper i cartró: Fc = 0,000004 

   Restes vegetals: Fc = 0,00005 
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   Residus especials: Fc = 0,000005 

 
On Factor conversió (Fc): factor de conversió de volum (m³) per unitat d’euro. 

 

A partir d’aquests factors, s’obtenen els valors dels volums de residus procedents de la construcció. 

Aquests volums, tot i ser una estimació, s’entenen com a volums acceptables per a la tipologia d’obra, 

no sent d’abonament possibles increments d’amidaments.  

 

Per contra, l’estimació del volum de residus derivats dels enderrocs i moviment de terres es poden 

extreure de forma directa dels amidaments reflectits en el pressupost del present projecte, els quals 

queden recollits en el capítol corresponent del pressupost de l’obra.  

 

8.2.2.- Mesures de separació dels residus en l’obra 

Per a una correcta gestió dels residus generats cal tenir en compte el procés de generació dels 

mateixos, és a dir, la tècnica de desconstrucció. Com a procés de desconstrucció s’entén el conjunt 

d’accions de desmantellament d’una construcció o infraestructura que fa possible un alt grau de 

recuperació i aprofitament dels materials, per tal de poder-los valoritzar. Així, amb l’objectiu de facilitar 

els processos de reciclatge i gestió dels residus, cal disposar de materials de naturalesa homogènia i 

exempts de materials perillosos. 

 

Per tal de facilitar el tractament posterior dels materials i residus obtinguts durant l’enderroc de 

construccions, paviments i altres elements i la desinstalꞏlació de xarxes en estesa aèria, 

majoritàriament mitjançant deposició, la desconstrucció es realitzarà de tal manera que els diversos 

components puguin separar-se fàcilment en l’origen, i ser disposats segons la seva naturalesa. Amb 

aquest objectiu es disposaran diverses superfícies degudament impermeabilitzades per acollir els 

materials obtinguts segons la seva naturalesa, especialment per segregar correctament els residus 

especials, no especials i inerts. Les accions que es duran a terme per aconseguir aquesta separació 

són les següents: 

 

Adequació de diferents superfícies o recipients per a la segregació correcta dels residus: 

Asfalt. 

Formigó. 

Terres, roca. 

Material vegetal. 

Cablejat. 

Metalls. 

Altres: vidre, fusta, plàstics, paper i cartró. 

 

Identificació mitjançant cartells de la ubicació dels diferents residus: 

Codi d’identificació segons el Catàleg Europeu de Residus. 

Nom, direcció i telèfon del titular dels residus. 

Naturalesa dels riscs. 

 

Es realitzarà un control dels volums al final de l’obra i de la correcta gestió de tots ells.  

 

8.2.3.- Gestió de residus 

Els objectius generals de l’aplicació d’un Estudi de Gestió de Residus consisteixen principalment en: 

 Incidir en la cultura del personal de l’obra amb l’objectiu de millorar en la gestió dels residus. 

 Planificar i minimitzar el possible impacte ambiental dels residus de l’obra. En aquest cas els 

objectius se centraran en la classificació d’origen i la correcta gestió externa dels residus. 

 Consultat el “Catàleg de Residus de Catalunya”, els residus generats en la present obra es 

poden gestionar, tractar o valoritzar mitjançant els següents processos: 

 

T 11 - Deposició de residus inerts. 

Formigó 

Metalls 

Vidres, plàstics 

T 15 - Deposició en dipòsits controlats de residus de la construcció i demolició. 

Formigó, maons 

Materials ceràmics 

Vidre 

Terres 

Paviments 

Derivats asfàltics i mescles de terra i asfalt 

V 11 - Reciclatge de paper i cartró 

V 12 - Reciclatge de plàstics 

V 14 - Reciclatge de vidre. 

V 15 - Reciclatge i recuperació de fustes 

V 41 - Reciclatge i recuperació de metalls o compostos metàlꞏlics 

V 83 - Compostatge 

 

El seguiment es realitzarà visual i documentalment tal i com indiquen les normes del Catàleg de 

Residus de Catalunya. A nivell documental es comprovarà mitjançant: 

 Fitxa d’acceptació (FA): Acord normalitzat que, per a cada tipus de residu, s’ha de 

subscriure entre el productor o posseïdor del mateix i l’empresa gestora escollida. 

 Full de seguiment (FS): Document que ha d’acompanyar cada transport individual de 

residus al llarg del seu recorregut. 

 Full de seguiment itinerant (FI): Document de transport de residus que permet la recollida 

amb un mateix vehicle i de forma itinerant de fins a un màxim de vint productors o posseïdors 

de residus. 
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 Fitxa de destinació: Document normalitzat que ha de subscriure el productor o posseïdor 

d’un residu i el destinatari d’aquest i que té com objecte el reconeixement de l’aptitud del 

residu per a ser aplicat a un determinat sòl, per ús agrícola o en profit de l’ecologia. 

 Justificant de recepció (JRR): Albarà que lliura el gestor de residus a la recepció del residu, 

al productor o posseïdor del residu. 

 

Gestió de residus tòxics i/o perillosos 

Els residus perillosos contenen substàncies tòxiques, inflamables, irritants, cancerígenes o provoquen 

reaccions nocives en contacte amb altres materials. El tractament d’aquests consisteix en la 

recuperació selectiva, a fi d’aïllar-los i facilitar el seu tractament específic o la deposició controlada en 

abocadors especials, mitjançant el transport i tractament adequat per un gestor autoritzat. 

 

Entre els possibles residus generats a l’obra es consideraran inclosos en aquesta categoria els 

següents: 

 Residus de productes utilitzats com dissolvents, així com els recipients que els contenen. 

 Olis usats, restes d’olis i fungibles usats en la posada a punt de la maquinària, així com 

envasos que els contenen. 

 Barreges d’olis amb aigua i d’hidrocarburs amb aigua com a resultat dels treballs de 

manteniment de maquinària i equips. 

 Restes de tints, colorants, pigments, pintures, laques i vernissos, així com els recipients que 

els contenen. 

 Restes de resines, làtex, plastificants i coles, així com els envasos que els contenen. 

 Residus biosanitaris procedents de cures i tractaments mèdics a la zona d’obres. 

 Residus fitosanitaris i herbicides, així com els recipients que els contenen. 

 

A continuació s’indiquen les diverses possibilitats de gestió segons l’origen del residu: 

- Els olis i greixos procedents de les operacions de manteniment de maquinària es disposaran en 

bidons adequats i etiquetats segons es contempla en la legislació sobre residus tòxics i perillosos i es 

concertarà amb una empresa gestora de residus degudament autoritzada i homologada, la correcta 

gestió de la recollida, transport i tractament de residus. La Generalitat de Catalunya ha assumit la 

titularitat en la gestió d’olis residuals. Després del corresponent concurs públic, l’empresa 

adjudicatària seleccionada per la Junta de Residus és l’encarregada, en l’actualitat, de la recollida, el 

transport i el tractament dels olis usats que es generen a Catalunya. 

- Especial atenció a restes de pintures, dissolvents i vernissos els quals han de ser gestionats de 

forma especial segons el CRC. S’hauran d’emmagatzemar en bidons adequats per aquest ús, donant 

especial atenció per evitar qualsevol abocament especialment en transvàs de recipients. 

- Els residus biosanitaris i els fitosanitaris i herbicides es recolliran específicament i seran lliurats al 

gestor i al transportista autoritzat i degudament acreditat. S’utilitzaran envasos clarament 

identificables, diferents per a cada tipus de residu, amb tancament hermètic i resistent a fi d’evitar 

fugues durant la seva manipulació. 

En cas de que es produeixi l’abocament accidental d’aquest tipus de residus durant la fase 

d’execució, l’empresa licitadora notificarà d’immediat del que s’ha produït als organismes competents, 

executant les actuacions pertinents per tal de retirar els residus i elements contaminats i procedir a la 

seva restitució. 

 

En l’aplicació de la legislació vigent en l’etiqueta dels envasos o contenidors que contenen residus 

perillosos figurarà: 

 El codi d’identificació dels residus. 

 El nom, la direcció i el telèfon del titular dels residus. 

 La data d’envasament. 

 La naturalesa dels rics que presenten els residus. 

 

Respecte als olis usats, mencionar la prohibició de realitzar qualsevol abocament en aigües 

superficials, subterrànies, xarxes de clavegueram o sistemes d’evacuació d’aigües residuals, 

prohibició que es fa extensible als residus derivats del tractament d’aquests olis usats. 

 

Gestors de residus 

Segons les diferents tipologies dels residus obtinguts, el seu destí i/o gestor pot ser també diferent. Ja 

que la zona d’obra és una zona amb àmplia disponibilitat de gestors, no es defineix el gestor concret 

a utilitzar per a cada residu, deixant aquest aspecte de detall a incloure en el pla de gestió de residus 

a redactar pel contractista adjudicatari, segons les característiques organitzatives d’aquest.  

 

Qualsevol dels gestors de residus autoritzats serà vàlid per a la realització d’aquesta feina. La llista de 

gestors existents es pot consultar a la web www,gencat.cat 

 

8.2.4.- Plànol de les instalꞏlacions previstes 

A continuació es mostra, a nivell de croquis, un plànol de les instalꞏlacions que es preveuen a 

implantar en obra en funció de la documentació aportada en el present estudi, no obstant cal tenir en 

compte que el contractista adjudicatari podrà ajustar aquestes instalꞏlacions en funció del seu pla de 

gestió de residus i la disponibilitat de terreny i organització de l’obra.  

 

Aquest equipament està plantejat dintre del recinte d’obra. No obstant podrà colꞏlocar-se en zones 

annexes a l’obra sempre i quan es disposi d’autorització per ús de les mateixes.  
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8.2.5.- Prescripcions del plec 

La gestió de residus es troba emmarcada legalment per la següent normativa: 

 ORDRE DE 9 DE SETEMBRE DE 1986, de limitació de l’ús dels policlorobifenils i els 

policloroterfenils. 

 ORDRE DE 6 DE SETEMBRE DE 1988, sobre prescripcions en el tractament i eliminació 

dels olis usats. 

 DECRET 64/1982, de 9 de març, pel qual s’aprova la reglamentació parcial del tractament 

dels desfets i residus. 

 DECRET 34/1996, de 9 de gener, pel qual s’aprova el Catàleg de residus de Catalunya. 

 DECRET 83/1996, de 5 de març, sobre mesures de regularització d’abocaments d’aigües 

residuals. 

 DECRET 1/1997, de 7 de gener, sobre la disposició del rebuig dels residus en dipòsits 

controlats. 

 DECRET 93/1999, de 6 d’abril, sobre Procediments de Gestió de Residus. 

 DECRET 219/2001, d’1 d’agost, pel qual es deroga la disposició addicional tercera del 

Decret 93/1999, de 6 d’abril, sobre procediments de gestió de residus. 

 DECRET 21/2006, de 14 de febrer, pel qual es regula l’adopció de criteris mediambientals i 

d’ecoeficiència en els edificis. 

 DECRET 396/2006, de 17 d’octubre, pel qual es regula la intervenció ambiental en el 

procediment de llicència urbanística per a millora de finques rústiques que s’efectuïn amb 

aportació de terres procedents d’obres de la construcció. 

 DECRET 197/2007, de 23 de febrer, sobre la comunicació prèvia en matèria de residus i 

sobre els registres generals de persones productores i gestores de residus de Catalunya. 

 DECRET 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora dels 

residus. 
 DECRET 69/2009,  de 28 d’abril, pel qual s’estableixen els criteris i els procediments 

d’admissió de residus en els dipòsits controlats.  

 DECRET 89/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el Programa de gestió de residus de la 

construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la 

construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la 

construcció. 

 DECRET 308/2011, de 5 d’abril, pel qual es deroguen diverses disposicions reglamentàries, 

referides a les matèries de competència del Departament de Territori i Sostenibilitat. 
 DECRET 197/2016, de 23 de febrer, sobre la comunicació prèvia en matèria de residus i 

sobre els registres generals de persones productores i gestores de residus de Catalunya. 
 DECRET 152/2017, de 17 d’octubre, sobre la classificació, la codificació i les vies de gestió 

dels residus a Catalunya. 
 LLEI 8/2008, de 10 de juliol, de finançament de les infraestructures de gestió dels residus i 

dels cànons sobre la disposició del rebuig dels residus. 

 REAL DECRETO 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el reglamento para la 

ejecución de la ley 207/1986, básica de residuos tóxicos y peligrosos. 

 REAL DECRETO 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la 

contaminación del medio ambiente producida por el amianto. 

 REAL DECRETO 952/1997, de 20 de junio, por el que se modifica el reglamento para la 

ejecución de la ley 20/1996, de 14 de mayo, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos, 

aprobado mediante Real Decreto 833/1998 de 20 de julio. 

 REAL DECRETO 782/1998, de 30 de abril, por el que se aprueba el Reglamento para el 

desarrollo y ejecución de la Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de Envases. 

 REAL DECRETO 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de 

residuos mediante depósito en vertedero. 

 REAL DECRETO 208/2005, de 25 de febrero, sobre aparatos eléctricos y electrónicos y la 

gestión de sus residuos. 

 REAL DECRETO 228/2006, de 24 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto 

1378/1999, de 27 de agosto, por el que se establecen medidas para la eliminación y gestión 

de los policlorobifenilos , policloroterfenilos y aparatos que los contengan. 

 REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 

Edificación. 

 REAL DECRETO 396/2006, de31 de marzo, por el que se establecen las disposiciones 

mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto. 

 REAL DECRETO 679/2006, de 2 de junio, por el que se regula la gestión de los aceites 

industriales usados. 

 REAL DECRETO 1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 

de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos. 

 REAL DECRETO 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de 

los residuos de construcción y demolición. 

 REAL DECRETO 106/2008, de 1 de febrero, sobre pilas y acumuladores y la gestión 

ambiental de sus residuos. 
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 LEY 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de Envases. 

 LEY 10/1998, de 21 de abril, de Residuos. 

 LEY 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental. 

 LEY 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible. 

 ORDEN 304/MAM/2002, de 8 de febrero, por el que se publican las operaciones de 

valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. 

 ORDEN DE 28 DE FEBRERO DE 1989 (Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo), sobre 

gestión de aceites usados. 

 DECISIÓN DE LA COMISIÓN, de 3 de mayo de 2000, que sustituye a la Decisión 94/3/CE 

por la que se establece una lista de residuos de conformidad con la letra a) del artículo 1 de la 

Directiva 75/442/CEE del Consejo relativa a los residuos y a la Decisión 94/904/CE del 

Consejo por la que se establece una lista de residuos peligrosos en virtud del apartado 4 del 

artículo 1 de la Directiva 91/689/CEE del Consejo relativa a los residuos peligrosos. 

 DECISIÓN DEL CONSEJO, de 19 de diciembre de 2002, por la que se establecen los 

criterios y procedimientos de admisión de residuos en los vertederos con arreglo al artículo 16 

y al anexo II de la Directiva 1999/31/CEE. 

 DIRECTIVA 1994/62/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de diciembre de 

1994, relativa a los envases y residuos de envases. 

 DIRECTIVA 1996/54/CE del Consejo, de 16 de septiembre de 1996, relativa a la eliminación 

de los policlorobifenilos y de los policloroterfenilos (PCB/PCT) 

 DIRECTIVA 1999/31/CE del Consejo de 26 de abril de 1999 relativa al vertido de residuos. 

 DIRECTIVA 2002/96/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de enero de 2003, 

sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE). 

 DIRECTIVA 2004/35/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de abril de 2004, 

sobre responsabilidad medioambiental en relación con la prevención y reparación de daños 

medioambientales.   

 DIRECTIVA 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de noviembre de 

2008, sobre los residuos y por la que se derogan determinadas Directivas. 

 DIRECTIVA 2009/148/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de noviembre de 

2009, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la 

exposición al amianto durante el trabajo. 
 

A continuació, es presenta un llistat dels residus que es poden produir durant l’obra i la seva 

classificació segons el Catàleg Europeu de Residus (CER), que està en vigor des de l’1 de gener de 

2002. Amb el nou catàleg, mitjançant un sistema de llista única, s’estableixen quins residus han 

d’ésser considerats com a perillosos (especials). 

 

En el nou Catàleg, els residus adopten una codificació de sis xifres, essent el format de la codificació 

el mateix que en el Catàleg de Residus de Catalunya (CRC), tot i que aquests no tenen per què 

coincidir. 

 

El CRC continua essent vigent per a determinar la correcta gestió que ha de tenir cadascun dels 

residus (valorització, tractament o disposició), sempre que no entri en contradicció amb l’aplicació del 

nou Catàleg Europeu de Residus (CER), com és el cas de la seva classificació. 

 

Residus principals segons el CER de la construcció i demolició. 

Els principals residus del procés de demolició i/o urbanització són els següents: 

 Terres 

 Roca 

 Formigó (paviments, murs, etc.) 

 Mescles bituminoses 

 Cablejat elèctric 

 Restes vegetals 

 Metalls 

 Maons 

 Altres: fusta, vidre, plàstic, paper i cartró. 

 

Segons el Catàleg Europeu de Residus, aquests residus s’inclouen en els següents grups: 

 

RESIDUS NO ESPECIALS. 

(17) Residus  de construcció i d’ enderrocs 

RUNA: 

17 01 01 Formigó 

17 01 02 Maons 

17 01 03 Teules i materials ceràmics 

17 02 02 Vidre 

17 05 04 Terra i pedres diferents de les especificades en el codi 17 05 03 

FUSTA: 

17 02 01 Fusta 

PLÀSTIC: 

17 02 03 Plàstic 

AGLOMERAT: 

17 03 02 Aglomerat asfàltic no especial 

FERRALLA: 

17 04 Metalls (inclosos els seus aliatges)  

17 04 01 Coure, bronze, llautó 

17 04 02 Alumini 

17 04 04 Zinc 

17 04 05 Ferro i acer 

17 04 11 Cables diferents dels especificats en el codi 17 04 10 P
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RESIDUS ESPECIALS: 

(17) Residus de construcció i d’enderrocs 

17 09 01 Residus de construcció i demolició que contenen mercuri. 

17 09 02 Residus de construcció i demolició que contenen PCB (per exemple, 

segellants que contenen PCB, revestiments de sòl a base de resines que 

contenen PCB, envidraments dobles que contenen PCB, condensadors que 

contenen PCB). 

17 09 03  Altres residus de construcció i demolició (inclosos els residus mesclats) que 

contenen substàncies perilloses. 

17 02 04  Vidre, plàstic i fusta que contenen substàncies perilloses o estan contaminats 

per aquestes. 

17 04 10    Cables que contenen hidrocarburs, quitrà d'hulla i altres substàncies 

perilloses. 

17 08 01    Materials de construcció a base de guix contaminats amb substàncies 

perilloses. 

17 06 01    Materials d'aïllament que contenen amiant. 

17 06 03   Altres materials d'aïllament que consisteixen en, o contenen, substàncies 

perilloses. 

17 06 05  Materials de construcció que contenen amiant. 

17 05 03  Terra i pedres que contenen substàncies perilloses. 

17 05 05  Llots de drenatge que contenen substàncies perilloses. 

17 05 07  Balast de vies fèrries que conté substàncies perilloses. 

17 04 09  Residus metàlꞏlics contaminats amb substàncies perilloses. 

17 04 10  Cables que contenen hidrocarburs, quitrà d'hulla i altres substàncies 

perilloses. 

17 03 01   Mescles bituminoses que contenen quitrà d'hulla. 

17 03 03  Quitrà d'hulla i productes enquitranats. 

 

Altres residus no especials generats durant les obres no inclosos en el capítol 17 del CER. 

RESTES VEGETALS:   

El Catàleg Europeu de Residus (CER) no inclou la classificació de restes vegetals en el capítol de 

Residus de Construcció i Demolició. Igualment, al capítol 02, del CER s’inclouen els residus de 

silvicultura, aquest és equivalent a les restes vegetals. 

02 01 07          Residus de silvicultura.  

 

A més a més, dels residus citats, es poden originar altres residus en petites quantitats com són: 

 Paper i cartró. 

 Envasos, draps de neteja i roba de treball. 

 

Segons el Catàleg Europeu de Residus, aquests residus s’inclouen en els següents grups: 

(15) Residus d’envasos, absorbents, draps de neteja, materials de filtració i roba de protecció no 

especificats en cap altra categoria. 

Aquests residus es consideren com RESIDUS NO ESPECIALS. 

 

Altres residus especials generats durant les obres no inclosos en el capítol 17 del CER. 

Durant les obres es poden generar residus: 

 

(13) Residus d’olis i combustibles líquids (excepte olis comestibles i els dels capítols 05, 12 i 19) 

Es tracten de RESIDUS ESPECIALS, i com a tal hauran de tenir un tractament específic. 

 

(02) Residus de l’agricultura, horticultura, aqüicultura, silvicultura, caça i pesca i residus de la 

preparació i elaboració d’aliments. 

02 01 Residus de l’agricultura, horticultura, aqüicultura, silvicultura, caça i pesca.  

02 01 08 Residus agroquímics que contenen substàncies perilloses. 

Aquests residus es consideren com RESIDUS ESPECIALS 

 

2.2.6.- Valoració dels costos per a la gestió de residus 

Les despeses derivades de la gestió de residus procedent dels enderrocs i moviment de terres 

queden detallades al pressupost del projecte i en la justificació de preus de cada una de les partides 

corresponents. 

 

Les despeses derivades de la gestió de residus procedents de la construcció, un cop calculats els 

valors resultants a partir dels factors detallats en el present annex, queden també incloses dintre del 

pressupost de projecte, com a part de les despeses generals associades a l’obra.  
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ANNEX 09– ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
 

MEMÒRIA 
Índex 
1. Dades de l’obra.  

2. Objecte del present pla seguretat i salut.  

3. Principis generals durant l’execució de les obres.  

4. Avaluació de riscos.  

5. Relació de maquinària a utilitzar a l’obra, riscos i mesures preventives.  

6. Mitjans auxiliars.  

7. Proteccions individuals.  

8. Proteccions col·lectives  

9. Instal·lacions provisionals  

10. Formació i Informació.  

11. Medicina preventiva i primers auxilis.  

12. Prevenció de riscos de danys a tercers.  

 
1. DADES DE L’OBRA 
1.1. Situació i emplaçament 
La zona d’obra es localitza a la carretera BV-5202. Entre els PK 0+000 al PK 1+230. Aquest tram discorre 

pel municipi de Sant Julià de Vilatorta.  

 

1.2. Descripció de les obres a realitzar  
Les obres a executar consisteixen en la reurbanització del carrer García Lorca. Les actuacions principals a 

realitzar són: 

- Enderrocs d’elements superficials  

- Moviment de terres i adequació de talussos 

- Noves infrestructures de serveis en àmbits urbans i drenatges 

- Pavimentacions de carreteres, carrers i voreres 

- Senyalitzacions 

- Elements d’urbanització 

- Gestió de residus 

- Estructures 

 

La memòria, els plànols de projecte i els annexes amplien la descripció de les obres a executar. 

 

1.3. Promotor de l’obra.  
El promotor de l’obra és la Diputació de Barcelona. 

  

  

1.4. Autor del projecte  
L’autor del projecte és Félix Belmar López, enginyer tècnic d’obres públiques, col·legiat número 15.977 i 

número 433 del Registre de Col·legiats amb Formació en Matèria de Seguretat i Salut, de PRODOP 

S.C.P. 

 
1.5. Autor de l’estudi de seguret i salut 
L’autor de l’estudi de seguretat i salut és Félix Belmar López, enginyer tècnic d’obres públiques, col·legiat 

número 15.977 i número 433 del Registre de Col·legiats amb Formació en Matèria de Seguretat i Salut, de 

PRODOP S.C.P.  

 
1.6. Coordinador de Seguretat i Salut i direcció de les obres 
El coordinador de seguretat serà designat per la propietat. Aquest coordinador de seguretat i salut, un cop 

validi el document, realitzarà l’informe favorable, podent realitzar-se llavors l’aprovació del pla per part de 

l’administració i la corresponent obertura al centre de treball. 

 

Quedarà prohibit l’inici dels treballs sense la corresponent aprovació del pla de seguretat i salut i sense la 

confirmació per escrit del Coordinador de Seguretat i Salut de l’inici d’obra.  

 

1.7. Pressupost 
Per a l’aplicació de les mesures de seguretat i salut s’ha definit un import de 18.000,00 euros, el qual 

queda desglossat en el pressupost del present estudi de seguretat i salut i incorporat com a PEM al 

pressupost general. 

 

1.8. Termini d’execució, planificació de les obres i horari de treball 
El termini d’execució de les obres s’estima en set mesos, tal i com detalla la planificació de les obres 

adjunta en el projecte. L’horari de treball estarà comprès principalment entre les 7:00 i les 19:00 hores. 

L’horari s’adaptarà als possibles requeriments necessaris que puguin sorgir durant el desenvolupament de 

les obres i requeriments municipals. 

 
1.9. Personal i organització de l’equip d’obra 
El personal adscrit a l’obra quedarà definit en el corresponent procés de licitació segons el contractista 

adjudicatari i en el corresponent pla de seguretat i salut. No obstant a això, s’estima que per a la realització 

de les obres es disposarà bàsicament de mà d’obra així com la utilització de maquinària d’obra civil, 

elements auxiliars i eines manuals. Existirà un encarregat d’obra i operaris. Per sobre d’aquests existirà un 

cap d’obra que no hi serà a temps complert a obra però que seguirà de prop el desenvolupament de la 

mateixa, restant en tot moment a disposició de la propietat, direcció i coordinació per a qualsevol aspecte 

relacionat amb l’obra. S’estima una previsió de mitja de 10 treballadors amb una punta de 15. 

 

Pàgina 242
Codi Segur de Verificació (CSV): 2a73c2cf755d29a1c80a   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



 
Itinerari per a vianants i ciclistes BV-5202, PK 0+000 a PK 1+230. TM. Sant Julià de Vilatorta Codi: 3647_PC_02 
 

                      Annex 09 – Estudi de seguretat i salut – Memòria  2 

Abans de l’inici de l’obra, mitjançant una acta estandarditzada per la pròpia empresa adjudicatària, es 

realitzarà la designació del recurs preventiu en obra, enviant còpia de la mateixa al Coordinador de 

Seguretat i Salut de l’obra per al seu coneixement i efecte. 

 

El pla de seguretat i salut a realitzar pel contractista haurà de detallar el personal adscrit a l’obra. Així 

mateix, en obra, el contractista comunicarà qualsevol nova entrada a obra de treballadors, la realització de 

noves activitats, canvis en l’execució de treballs, entrada de maquinària, permisos, documentació així com 

de qui faci ús o sigui responsable del seu control i manipulació. 

 

El pla de seguretat i salut també definirà les empreses subcontractistes que pretengui contractar durant 

l’obra. Així mateix, en fase d’obra, qualsevol modificació d’aquestes seran comunicades amb anterioritat a 

la propietat, direcció i coordinació, realitzant-se la corresponent adhesió al pla de seguretat i salut, així com 

l’obtenció de justificants d’aptitud, reconeixement mèdic, formació, etc. 

 
1.10. Accessos a l’obra 
Els accessos a l’obra, al tractar-se d’una carretera amb diverses connexions de carrers i vials són 

diversos. Aquests s’adaptaran per cada una de les fases d’obres, sent sempre accessos associats a 

accessos principals prou amples com per a permetre un accés de maquinària còmode.  

 
1.11. Il·luminació de l’obra 
Ja que l’obra està prevista realitzar-la en l’exterior i principalment durant el dia, es disposarà de llum 

natural. En cas de requerir-se enllumenat provisional, s’adaptaran els mecanismes necessaris per 

assegurar el correcte desenvolupament de les obres.  

 
1.12. Casetes i zones d’acopi 
A nivell d’acopis, ja que la tipologia de materials a acopiar responen bàsicament a materials de col·locació 

imminent o pròxima, l’espai per a l’acopi de materials no ha de ser molt gran, d’aquesta forma, en fase 

d’obra, conjuntament a la zona de gestió de residus, caldrà habilitar una zona d’acopi ocupant el mínim 

espai possible i grantint la funcionalitat dels recorreguts. Per motius de seguretat, aquest acopi es 

procurarà que se situï en un recinte delimitat i en cas de ser necessari tancat.  

 

Les casetes d’obra i instal·lacions provisionals, seguiran el mateix criteri de col·locació i organització que el 

del material d’acopi, quedant aquestes situades en una zona delimitada. El contractista, en funció de la 

seva organització, plantejarà la zona d’ocupació que requereix en cada fase. El coordinador de seguretat i 

l’Ajuntament validaran aquestes abans de l’inici de les obres.  

 

1.13. Senyalització i recorreguts. 
Degut al plantejament de fases realitzat, els recorreguts i senyalització associades són bastant simples ja 

que les actuacions plantegen el tall complert de trams de carrer. Els vehicles són desviats per altres vies, 

alliberant així l’àmbit de l’obra de vehicles particulars, aspecte que simplifica l’execució de les obres.  

1.14. Interferències i serveis afectats 
Com a interferències amb els serveis existents trobem totes aquelles que comporten actuar en zones on 

actualment ja hi ha serveis (veure informació de serveis existents recollida en l’annex corresponent. Així 

mateix, cal tenir en compte que l’obra planteja una sèrie d’afectacions sobre les xarxes existents i una 

sèrie de noves infraestructures que també condicionaran l’execució de les obres.  

 

No obstant, en cas de dubte o proximitat, s’executaran les cales necessàries per assegurar la no afectació 

de serveis. 

 

1.15. Situacions d’emergència 
En cas d’accident se seguirà el procediment detallat en el punts 12 i 13 del plec de condicions del present 

estudi de seguretat i salut així com el protocol d’actuació específic que defineixi el contractista en el seu 

pla de seguretat i salut i s’utilitzaran els telèfon d’emergència 112. 

 

1.16 Centre hospitalari més proper 

HOSPITAL DE LA SANTA CREU 

Rambla de l'Hospital, 52 

08500 Vic, Barcelona 

93.883.33.00 

 

A continuació s’adjunta plànol per arribar-hi des de l’obra:  
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2. OBJECTE DEL PRESENT ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 

El present Estudi de Seguretat i Salut, s’annexa al projecte constructiu i avarca les problemàtiques 

específiques de seguretat i salut de l’obra a executar i es redacta d’acord amb les característiques senyalades 

en el Real Decreto 1627/1997 de 24 de Octubre de 1997. 

 

D’aquesta manera, s’integra en el Projecte d’Executiu/Constructiu, les premisses bàsiques per a les quals el/s 

Contractista/es constructor/s pugui/n preveure i planificar, els recursos tècnics i humans necessaris per a 

l’acompliment de les obligacions preventives en aquest centre de treball, de conformitat al seu Pla d’Acció 

Preventiva propi d’empresa, la seva organització funcional i els mitjans a utilitzar, havent de quedar tot allò 

recollit al Pla de Seguretat i Salut, que haurà/n de presentar-se al Coordinador de Seguretat i Salut en fase 

d’Execució, amb antelació a l’inici  de les obres, per a la seva aprovació i l’inici dels tràmits de Declaració 

d’Obertura davant l’Autoritat Laboral. 

 

3. PRINCIPIS GENERALS DURANT L’EXECUCIÓ DE LES OBRES 
L’article 10è del R.D. 1627/1997 estableix que s’aplicaran els principis d’acció preventiva recollits en l’ art. 15è 

de la “Ley de Prevención de Riesgoslaborales” (Ley 31/1995, de 8 de Noviembre)  durant l’execució de l’obra. 

I en particular en les següents activitats: 

- El manteniment de l’obra en bon estat d’ordre i neteja. 

- El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periòdic de les instal·lacions. 

- L’elecció de l’emplaçament de llocs i àrees de treball, tenint en compte les condicions d’accés i la 

determinació de les vies o zones de desplaçament o circulació. 

- L’adaptació en funció de l’evolució de l’obra del període de temps efectiu que es tindrà amb els diferents 

treballs o fases de treball. 

- La cooperació entre els contractistes, subcontractistes 

- Els principis d’acció preventiva establerts a l’article 15è de la llei 31/95 són els següents:  

· L’empresari aplicarà les mesures que integren el deure general de prevenció, d’acord amb els  següents 

principis generals: 

· Evitar riscos, avaluar els riscos que no es puguin evitar i combatre els riscos en origen.  

L’acció preventiva persegueix els següents objectius: l’eliminació o supressió dels riscos actuant o 

modificant els factors que li donen cobertura. Si això no fos possible, s’imposa la necessitat d’avaluar 

aquests riscos conforme metodologies comunament acceptades amb el que s’aconsegueix el control dels 

mateixos i la reducció dels seus efectes. L’adopció de les mesures pertinents que han d’incidir 

preferentment sobre la seva font i origen, removent les causes directes i indirectes que poden 

desencadenar la seva transformació en incidents o accidents. La substitució dels elements perillosos del 

treball per altres que comportin poc o cap risc.  

· Adaptar el treball a la persona en particular a la que respecta la concepció dels llocs de treball,  l’elecció 

dels equips dels mètodes de treball i producció, per tal de reduir el treball monòton i repetitiu i reduir els 

defectes dels mateixos a la salut. Això implica: 

• L’adopció de mesures que ens portin a l’adaptació del treball i el seu entorn a les capacitats de les 

persones, aplicant els principis ergonòmics a la prevenció. 

• L’atenuació del treball monòton i repetitiu mitjançant la caracterització dels llocs de treball i l’elecció 

dels equips, dels mètodes de treball i de producció més adequats per a reduir els efectes nocius per a 

la salut.  

· Tenir en compte l’evolució de la tècnica 

L’assumpció de noves tecnologies aporta els riscos que són propis del contacte amb el desconegut; en 

tal cas, les mesures a posar en pràctica en referència a: 

• El coneixement dels riscos, mitjançant la corresponent informació, formació i destrament  

• La seva transmissió als comandaments intermedis i treballadors afectats. 

· Substituir allò que és perillós per allò que tingui poc o cap perill. 

· Planificar la prevenció, buscant un conjunt coherent que integri la tècnica, l’organització del  treball, les 

relacions socials i la influència dels factors ambientals en el treball. 

· Adoptar mesures que anteposin la protecció col·lectiva i mesura preventiva de senyalització a la 

individual. 

El principi que ha de persistir en tot programa d’acció preventiva i que consisteix en l’anteposició i 

primacia de la protecció col·lectiva i mesura preventiva de senyalització a la individual; és a dir, aquesta 

té un caràcter subsidiari, i s’utilitza quan aquella no és possible o no és suficient. 

 · Donar les degudes instruccions als treballadors. 

· L’empresari tindrà en consideració les capacitats professionals dels treballadors en matèria de  

seguretat i salut en el moment de donar els treballs. 

· L’empresari adoptarà les mesures necessàries per garantir que només els treballadors que hagin rebut  

informació suficient i adequada puguin accedir  a les zones de risc greu i específic. 

· L’efectivitat de les mesures preventives haurà de preveure les distraccions i imprudències, no 

temeràries que pugui cometre el treballador. Per a la seva aplicació es tindran en compte els riscos 

addicionals que pogués implicar determinades mesures preventives, que només es podran adoptar quan 

la magnitud d’aquests riscos sigui substancialment inferior al dels quals es pretén controlar i no existeixin 

alternatives més segures. 

· Podran concertar operacions d’assegurances que tinguin com a finalitat garantir com a àmbit de 

cobertura la prevenció de riscos derivats del treball, l’empresa respecte dels seus treballadors, o 

treballadors autònoms. 

 
4. AVALUACIÓ DE RISCOS 
Les activitats principals que es desenvoluparan a l’obra són les següents: 

- Enderrocs d’elements superficials  

- Moviment de terres i adequació de talussos 

- Noves infrestructures de serveis en àmbits urbans i drenatges 

- Pavimentacions de carreteres, carrers i voreres 

- Senyalitzacions 

- Elements d’urbanització  

- Gestió de residus 

- Estructures 
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Les descripcions d’aquestes activitats es detallen a la memòria del projecte.  

 

Magnitud del risc 

S'estima la magnitud del risc a través dels criteris objectius de la gravetat i probabilitat. 

 

A. Gravetat 

Es refereix a la gravetat de les conseqüències en el cas que el risc es materialitzés i s'expressa en tres graus: 

baixa, de conseqüències menys greus; mitjana, de conseqüències greus i alta, de conseqüències 

extremadament greus.  

 

En el quadre següent, a manera d'exemple, es detallen les lesions i danys que han d'enquadrar-se en cada 

grau: 

 

GRAVETAT CONSEQÜÈNCIES: LESIONS I DANYS 

Baixa 

• Talls i cops petits 

• Irritació dels ulls per pols 

• Mal de cap 

• Desconfort 

• Molèsties e irritacions 

Mitjana 

• Talls  

• Cremades 

• Commocions 

• Revinclades importants 

• Fractures Menors 

• Sordesa 

• Asma 

• Dermatitis 

• Trastorns musculars-esquelètics 

• Infermetat que comporta a una incapacitat menor 

Alta 

• Amputacions 

• Fractures majors 

• Intoxicacions 

• Lesions múltiples 

• Lesions fatals 

• Càncer i altres infermetats cròniques que retallin severament la vida 

 

B. Probabilitat 

Aquesta variable contempla la major o menor probabilitat que concorrin juntament unes o altres 

circumstàncies perquè el risc es materialitzi, tenint en compte les vegades o freqüència en què aquell 

pugui presentar-se. 

 

La probabilitat pot ser baixa, mitjana, alta. 

Baixa Es molt estrany que es produeixi la creació del risc 

Mitjana El risc es preveu que es materialitzi en algunes ocasions 

Alta Per les característiques del treball, el risc es pot produir de forma continuada 

 

La magnitud del risc es troba comparant els graus que s'atribueixin a cadascuna de les variables gravetat i 

probabilitat segons el quadre següent: 

MAGNITUD DEL RISC 
GRAVETAT 

Alta Mitjana Baixa 

PROBABILITAT 

Alta Molt Alt Alt Moderat 

Mitjana Alt Moderat Baix 

Baixa Moderat Baix Molt Baix 

 

Cadascuna de les variables precedents té un significat relatiu a la major o menor exigència de controlar el 

risc, la qual cosa condueix necessàriament a dissenyar un quadre de prioritats on s’indiqui el procediment 

a seguir: 

 

RISC SIGNIFICAT 

Molt Baix 
Per a l’execució de l’activitat plantejada, en fase de projecte es considera que el 

risc generat no és rellevant, no sent necessari estudiar cap mesura concreta.  

Baix 

Degut a les característiques d’aquesta activitat, en fase d’obra serà necessari que 

el pla de seguretat valori les proteccions individuals i col·lectives per a l’execució 

d’aquesta activitat en fase d’obra i que se segueixin els principis de l’acció 

preventiva i el compliment de les mesures generals de seguretat. 

Moderat 

El projecte incorporarà especificacions concretes o mesures preventives per a 

l’execució d’aquest capítol en fase d’obra. El pla de seguretat haurà d’estudiar  

l’activitat i les especificacions de projecte millorant-les en la mesura de lo possible 

per a minimitzar el risc existent. El pla indicarà les mesures preventives, 

proteccions individuals i col·lectives a aplicar, recursos tècnics i humans que 

seran d’aplicació en l’execució de l’activitat.  

Alt 

En el projecte s’estudia amb detall l’activitat a executar, no sent possible realitzar 

un procés constructiu o organització que minimitzi el possible risc a generar. El 

projecte incorpora mesures preventives i especificacions concretes per a 

l’execució d’aquest capítol en fase d’obra. El pla de seguretat haurà de realitzar un 

estudi específic amb detall plantejant sistemes organitzatius o recursos que 
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permetin baixar el risc existent o en cas de que no sigui possible, acotar i controlar 

els riscs. El pla indicarà les mesures preventives, proteccions individuals i 

col·lectives a aplicar, recursos tècnics i humans que seran d’aplicació de forma 

estricta en l’execució de l’activitat.  

Molt Alt 

No es pot tolerar el risc. Convé evitar el plantejament d’aquestes activitats o 

modificar el sistema d’execució per a baixar la magnitud del risc generat. En cas 

d’excepcions, aquestes han de quedar clarament justificades.  

 

A continuació s’adjunta l’avaluació de riscos específica per a cada una de les activitats principals de l’obra 

en qüestió, segons les característiques particulars de la mateixa (dimensions, procediment constructiu 

plantejat, condicionants, etc.). A partir d’aquesta avaluació de riscos, en funció del quadre anterior, es 

realitza un detall de les especificacions concretes, mesures preventives, proteccions col·lectives i 

individuals a implantar per aquells riscos moderats i alts: 

 

ENDERROCS      Probabilitat Gravetat Aval. Risc 

 

Caigudes de persones a diferent nivell.   MITJANA MITJANA MODERAT 

Caigudes de persones al mateix nivell.   ALTA  BAIXA  MODERAT 

Caigudes d’objectes per desplom.   MITJANA MITJANA MODERAT 

Caiguda d’objectes per manipulació.   MITJANA MITJANA MODERAT 

Caiguda d’objectes despresos    BAIXA  MITJANA BAIX 

Cops amb objectes immòbils.    BAIXA  MITJANA BAIX 

Cops i contactes amb elements mòbils de la màquina BAIXA  BAIXA  MOLT BAIX 

Cops amb objectes o eines.    BAIXA  BAIXA  MOLT BAIX 

Projecció de fragments o partícules   MITJANA BAIXA  BAIX 

Enganxament per o entre objectes   MITJANA MITJANA MODERAT 

Enganxaments per bolcada de màquines.  BAIXA  BAIXA  MOLT BAIX 

Sobreesforços.      BAIXA  BAIXA  MOLT BAIX 

Exposició a temperatures extremes   BAIXA  BAIXA  MOLT BAIX 

Contactes elèctrics.     MITJANA MITJANA MODERAT 

Inhalació o ingestió d’agents químics perillosos.  BAIXA  BAIXA  MOLT BAIX 

Exposició a radiacions.     MITJANA BAIXA  BAIX 

Explosions.      BAIXA  BAIXA  MOLT BAIX 

Incendis.      BAIXA  BAIXA  MOLT BAIX 

Causats per éssers vius.     BAIXA  BAIXA  MOLT BAIX 

Atropellaments, cops i xocs amb o contra vehicles. BAIXA  ALTA  MODERAT 

Risc per danys a la salut derivats de l’exposició a  

agents químics.      MITJANA BAIXA  BAIX 

Risc per danys a la salut derivats de l’exposició a  

agents físics       MITJANA MITJANA MODERADA 

Risc per danys a la salut derivats de l’exposició a  

agents biològics.     BAIXA  BAIXA  MOLT BAIX 

Risc per danys a la salut derivats de l’exposició a  

agents psicosocials.     BAIXA  BAIXA  MOLT BAIX 

Riscos derivats d’exigències del treball.   BAIXA  BAIXA  MOLT BAIX 

Factors de risc personal.     BAIXA  BAIXA  MOLT BAIX 

Instal·lacions de neteja personal i benestar  

a les obres.      BAIXA  BAIXA  MOLT BAIX 

 
CAIGUDES DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 

DES DE PLATAFORMES MÒBILS 

Mesures preventives 

No es pot pujar o baixar de la plataforma quan està en moviment, i cal mantenir sempre el cos en el seu 

interior.  

S’ha d’accedir a la plataforma per les vies d’accés previstes pel fabricant, mai per l’estructura.  

Cal accionar els controls de la plataforma de manera lenta i uniforme.  

Cal verificar que les condicions del sòl són apropiades per suportar la càrrega màxima indicada pel 

fabricant.  

A més a més, cal evitar zones de dolls, forats, taques de greix o qualsevol risc potencial.  

Quan la plataforma estigui en moviment cal subjectar-se a les baranes amb fermesa.  

No es pot pujar o seure a les baranes de la plataforma.  

No es pot allargar l’abast de la plataforma amb mitjans auxiliars com ara escales i bastides.  

No s’ha de sobrepassar la càrrega màxima ni el nombre màxim de persones autoritzades pel fabricant.  

Cal fer servir sempre els mètodes d’anivellació o estabilització més adequats.  

No es pot manipular ni desactivar cap dels dispositius de seguretat de la plataforma.  

Abans d’iniciar els treballs cal revisar l’entorn de treball per tal d’identificar els perills de la zona: línies 

elèctriques, bigues, etc.  

S’han de suspendre els treballs en condicions meteorològiques adverses: vent fort, tempestes amb 

descàrregues elèctriques, etc.  

Cal llegir el manual d’instruccions de l’equip abans d’utilitzar-lo.  

Cal respectar la distància d’estacionament o treball de la plataforma de 2 m a la vora d’una excavació.  

L’ús d’aquests equips està reservat a personal autoritzat.  

Cal mantenir la plataforma de treball neta i ordenada. 

Proteccions col·lectives 

No s’ha d’accionar la plataforma sense la barra de protecció col·locada o la porta de seguretat tancada. 

Equips de protecció individual 

Casc.  

Calçat de seguretat.  

Arnès.  

Roba de treball. 
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DES D’ESCALES MANUALS 

Mesures preventives 

Cal fer servir totes dues mans per pujar i baixar.  

L’escala ha d’estar subjectada per la part superior a l’estructura; per la part inferior ha de disposar de 

sabates antilliscants, grapes o qualsevol mecanisme antilliscant i s’ha d’aguantar sempre sobre superfícies 

planes i sòlides.  

No es poden utilitzar les escales com a passarel·les.  

No es poden empalmar escales, llevat que ho hagi previst el fabricant.  

Cal col·locar-les en un angle de 75º respecte a l’horitzontal.  

Han de sobrepassar en un metre el punt de suport superior.  

Cal revisar les abraçadores de les escales extensibles.  

Els esglaons han d’estar acoblats.  

El tensor ha d’estar completament estirat en les escales de tisora.  

Per utilitzar l’escala cal verificar que ni les sabates ni la mateixa escala no estan brutes de substàncies que 

patinin: greix, oli, etc.  

Per utilitzar l’escala cal mantenir el cos en l’amplada d’aquesta escala.  

Cal evitar realitzar activitats amb vibracions excessives o pesos importants.  

No es pot moure l’escala quan hi hagi un treballador.  

En les escales de tisora, l’operari no es pot situar una cama a cada lateral de l’escala.  

Les escales de tisora han d’estar dotades amb un sistema antiobertura.  

Són prohibits el transport i la manipulació de càrregues en les escales de mà quan el pes o les dimensions 

de la càrrega puguin comprometre la seguretat del treballador.  

Els travessers de les escales han d’estar en posició horitzontal.  

L’ascens i descens i els treballs des d’escales s’han de fer de cara als escalons.  

El transport a mà d’una càrrega per una escala de mà s’ha de fer de manera que no impedeixi una 

subjecció segura.  

No es poden utilitzar escales acabades de pintar.  

No es poden utilitzar escales de mà de més de 5 metres de longitud, la resistència de les quals no tingui 

garanties. 

Les escales suspeses s’han de fixar de manera segura per tal d’evitar moviments de balanceig. Les 

escales compostes de varis elements adaptables o extensibles han d’utilitzar-se de manera que la 

immobilització recíproca dels diferents elements estigui assegurada.  

No es permet fer servir escales de mà en els treballs a prop d’obertures, forats d’ascensor, finestres o 

similar si no estan prou protegits.  

És prohibit l’ús simultani de l’escala manual per més d’un treballador.  

Cal mantenir les zones de treball netes i ordenades. 
Proteccions col·lectives 

En treballs a prop d’obertures, forats d’ascensor, finestres o similar s’han de col·locar les proteccions 

col·lectives més adequades a la geometria de la zona que cal protegir. 

Equips de protecció individual 

Casc.  

Calçat de seguretat.  

Arnès (per sobre de 3,5 m).  

Roba de treball.  

 

DES DE MÀQUINARIA MÒBIL 

Mesures preventives 

El conductor s’ha de netejar el calçat abans d’utilitzar l’escala d’accés a la cabina.  

S’ha de pujar i baixar de la màquina únicament per l’escala prevista pel fabricant.  

Per pujar i baixar per l’escala de la màquina, cal fer servir totes dues mans i fer-ho sempre de cara a la 

màquina.  

Per baixar de la màquina no es pot saltar directament des de la cabina.  

És prohibit transportar persones alienes sobre la màquina.  

Cal netejar l’escala d’accés de la màquina per evitar acumulacions de fang. 

Proteccions col·lectives 

S’han de mantenir en bon estat les proteccions col·lectives existents en la maquinària. 

Equips de protecció individual 

Casc.  

Calçat de seguretat.  

Roba de treball. 

 
CAIGUDES DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 

PER ORDRE I NETEJA INSUFICIENTS 

Mesures preventives 

S’han d’evitar abocaments de greixos o líquids que facilitin les relliscades.  

Cal passar les canalitzacions provisionals, en especial les elèctriques, penjades del sostre.  

Cada treballador ha de mantenir net i ordenat el seu lloc de treball, recollir periòdicament els residus que 

genera i llençar-los en els contenidors pertinents.  

Cada treballador ha de ser responsable de tenir ordenades les seves eines de treball i evitar que dificultin 

el pas o les activitats d’altres companys.  

Cal evitar la presència de maquinària, equips o materials en les zones de pas.  

Quan les circumstàncies o la tipologia de l’obra ho requereixin, l’equip d’obra ha de planificar els passos i 

els itineraris del personal a l’interior de l’obra i, quan calgui, cal que se senyalitzin i es delimitin.  

Cal definir adequadament els sistemes de transport intern i evacuació dels residus: carretons, tremuges o 

similar.  

Cal definir adequadament la tipologia i la quantitat dels contenidors que han de contenir els residus. 

Proteccions col·lectives 

S’ha de definir i senyalitzar degudament les zones d’apilament i emmagatzematge de materials i residus, 

com també les zones destinades a la maquinària. 
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Equips de protecció individual 

Casc.  

Calçat de seguretat.  

Roba de treball. 

 

PER RELLISCADES 

Mesures preventives 

S’han d’emmagatzemar els envasos de productes especials (olis, greixos, pintures, etc.) en posició 

vertical, en zones prèviament definides, sobre paviments impermeables, a cobert i sempre que sigui 

possible en cubetes.  

Cal col·locar cubetes sota les aixetes o les zones de subministrament de productes que puguin generar 

residus especials, per tal de recollir abocaments incontrolats o degoteigs.  

S’han de definir els contenidors necessaris i adequats per als residus especials.  

Cal acotar les zones d’apilament de materials susceptibles de provocar relliscades per evitar-ne l’expansió 

incontrolada.  

Cal abocar material absorbent en zones humides on es pugui produir fàcilment verdet.  

S’ha de mantenir el calçat sempre net de restes de fang o elements que puguin provocar relliscades.  

Cal mantenir les eines ordenades i fora del lloc de pas.  

Cal mantenir les zones de treball netes i ordenades. 

Proteccions col·lectives 

S’han de definir i senyalitzar les zones susceptibles de provocar relliscades després d’haver-se produït 

vessaments importants de productes químics o similars. 

Equips de protecció individual 

Casc.  

Calçat de seguretat.  

Roba de treball. 

 

PER IL·LUMINACIÓ INSUFICIENT 

Mesures preventives 

Sempre que sigui possible, cal mantenir la il·luminació natural i completar-la només quan sigui necessari.  

La il·luminació artificial ha de ser apropiada i prou intensa, i el color de la llum no ha d’ocasionar efectes 

negatius, de manera que el color més recomanat és el blanc.  

S’ha d’utilitzar preferentment la il·luminació artificial general, complementada amb llums localitzades en 

zones concretes que requereixin nivells d’il·luminació més elevats.  

Cal adequar els nivells d’il·luminació d’acord amb el tipus de treball i depenent del grau de dificultat. 

Aquests nivells es troben tipificats segons la legislació vigent com a nivells mínims d’il·luminació.  

Cal dotar els sistemes d’enllumenat artificial dels quadres amb els dispositius de protecció adequats i en 

bon estat de manteniment.  

S’ha de verificar que els sistemes d’il·luminació utilitzats no originen riscos elèctrics, d’incendi o explosió.  

S’han de substituir les bombetes o fluorescents fosos.  

Cal netejar periòdicament els llums i les proteccions transparents.  

Cal mantenir les zones de treball netes i ordenades. 

Proteccions col·lectives 

No aplicable. 

Equips de protecció individual 

Casc.  

Calçat de seguretat.  

Roba de treball. 

 

PER ENSOPEGAR AMB CABLES ELECTROMÀNEGUES 

Mesures preventives 

Cal fer tota l’estesa elèctrica de manera aèria i prevenir la circulació de persones i vehicles.  

Cal cobrir els cables o mànegues de manera provisional a les zones de pas.  

Sempre que sigui possible, no s’han de fer servir cables excessivament llargs.  

Cal planificar la distribució adequada d’endolls elèctrics.  

Cal mantenir les zones de treball netes i ordenades. 

Proteccions col·lectives 

Cal definir i senyalitzar les zones afectades per aquests elements quan la quantitat o la perillositat ho 

requereixin. 

Equips de protecció individual 

Casc.  

Calçat de seguretat.  

Roba de treball. 

 

PER CAMINA PER SUPERFICIES IRREGULARS 

Mesures preventives 

Cal il·luminar correctament les zones de treball.  

És prohibit caminar per sobre els carrils ferroviaris.  

Cal desplaçar-se amb precaució en les zones amb superfícies irregulars.  

S’han d’evitar vessaments de greixos o líquids que facilitin les relliscades.  

Cada treballador ha de ser responsable de tenir ordenades les seves eines de treball i evitar que dificultin 

el pas o les activitats dels altres companys.  

Cal mantenir les zones de treball netes i ordenades. 

Proteccions col·lectives 

Separar degudament les zones d’apilament i emmagatzematge de materials i residus, com també la zona 

destinada a la maquinària i zones de pas.  

Quan les circumstàncies o la tipologia de l’obra ho requereixin, l’equip d’obra ha de planificar els passos i 

els itineraris del personal a l’interior de l’obra i, quan sigui necessari, senyalitzar-los i delimitar-los.  

Equips de protecció individual 

Casc.  
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Guants contra agressions mecàniques.  

Calçat de seguretat.  

Roba i accessoris de senyalització. 

 

CAIGUDES D’OBJECTES PER DESPLOM 

PER MANIOBRES INCORRECTES DE LA MÀQUINARIA 

Mesures preventives 

S’ha de verificar que la persona que condueix maquinària està autoritzada, té el carnet B de conduir i té la 

formació i la informació de PRL que fixa el RD 1215/1997, de 18 de juliol, article 5. D’aquesta manera, 

abans de manipular maquinària cal haver-se’n llegit el manual d’instruccions.  

No es poden superar els pendents indicats pel fabricant.  

En reiniciar una activitat després d’haver-se produït pluges importants, cal tenir present que les condicions 

del terreny poden haver canviat.  

Abans d’iniciar els treballs, cal comprovar que tots els dispositius de les màquines responen correctament i 

estan en perfecte estat: frens, cadenes, clàxon, llums estàtics, etc.  

Cal ajustar el seient i els comandaments a la posició adequada.  

Cal assegurar la màxima visibilitat de les màquines i netejar-ne els retrovisors, els parabrises, els llums i 

els miralls.  

S’ha de verificar que la zona de conducció està neta i no té restes d’oli, greix o fang ni objectes 

descontrolats en la zona de comandaments.  

El conductor s’ha de netejar el calçat abans d’utilitzar l’escala d’accés a la cabina.  

Cal conèixer l’alçària màxima de la maquinària per tal d’evitar interferències amb elements viaris, línies 

elèctriques o similar.  

Cal controlar la maquinària únicament des del seient del conductor.  

En actuacions dins de l’aigua, s’ha d’utilitzar la cullera per verificar la profunditat del fons i per descobrir 

possibles cavitats o perills.  

Si la visibilitat en el treball disminueix per circumstàncies meteorològiques o similar per sota dels límits de 

seguretat, cal aparcar la maquinària en un lloc segur i esperar.  

Per desplaçar-se sobre terrenys en pendent, s’ha d’orientar el braç cap a baix gairebé tocant al terra, si 

s’escau.  

Quan les operacions comportin maniobres complexes o perilloses, el maquinista ha de disposar d’un 

senyalista expert que el guiï.  

Cal respectar la senyalització interna de l’obra.  

No es poden utilitzar culleres i accessoris més grans dels que permet el fabricant. 

Cal extreure el material amb vista al pendent.  

S’ha de moure la maquinària amb la pala recollida i en el sentit del moviment, si s’escau.  

Cal evitar desplaçaments de la maquinària en zones a menys de 2 m de la coronació dels talussos.  

S’ha d’estacionar la maquinària en zones retirades, de terreny pla i ferm, sense riscos de desploms, 

d’esllavissaments o inundacions. Cal posar els frens, treure les claus del contacte i tancar l’interruptor de la 

bateria, la cabina i el compartiment del motor.  

S’han de fer manteniments periòdics de la maquinària d’acord amb les instruccions del fabricant. 
Proteccions col·lectives 

Cal delimitar i senyalitzar amb malla de senyalització o similar les zones de risc de desplom. 

Equips de protecció individual 

Casc (només fora de la cabina).  

Calçat de seguretat.  

Faixa i cinturó antivibracions.  

Roba de treball.  

Roba i accessoris de senyalització (només fora de la cabina). 

 

DE MATERIALS TRANSPORTATS DES DE CAMIONS 

Mesures preventives 

No s’han de sobrecarregar els camions ni passar del PMA indicat pel fabricant.  

Cal cobrir la caixa del camió amb lones quan es transportin materials a granel.  

S’han de carregar els materials que cal transportar uniformement repartits i subjectats amb elements 

auxiliars, quan sigui necessari.  

Cal respectar les normes de circulació i mantenir la velocitat adequada en cada cas.  

S’ha de comprovar que la contraporta del camió es troba totalment tancada.  

Cal comprovar el bon estat del remolc. 

Proteccions col·lectives 

No aplicable. 

Equips de protecció individual 

Casc (només fora de la cabina).  

Roba i accessoris de senyalització (només fora de la cabina). 

 

CAIGUDES D’OBJECTES PER MANIPULACIÓ 

MANUAL DE CÀRREGUES 

Mesures preventives 

No s’han de fer moviments bruscos durant la manipulació o el transport de càrregues.  

No es poden manipular ni transportar materials de pesos excessius per a la persona.  

Abans d’aixecar la càrrega, cal examinar-la per detectar cantons punxeguts, brutícies, etc., i decidir, 

segons la forma, el pes i el volum, el millor lloc per subjectar-la.  

Quan el trasllat d’aquests materials s’hagi de fer utilitzant elements auxiliars com ara escales, bastides o 

similar, aquests elements han de ser emprats de manera adequada.  

En el moment d’iniciar l’aixecament de la càrrega, els peus han d’estar separats una distància equivalent a 

l’amplada de l’espatlla.  

Cal ajupir-se doblegant els genolls, mai l’esquena.  

En càrregues pesants o difícils de manipular, cal recórrer a l’ajuda d’un altre treballador.  

S’ha de verificar l’estat correcte de les eines abans d’utilitzar-les.  

Cal utilitzar les eines correctament. 
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Proteccions col·lectives 

No aplicable. 

Equips de protecció individual 

Casc.  

Calçat de seguretat.  

Guants contra agressions mecàniques.  

Roba de treball. 

 

MECÀNICA DE CÀRREGUES 

Mesures preventives 

S’ha d’utilitzar l’equip d’elevació segons les instruccions del fabricant.  

En cap cas, l’operari no pot pujar a la càrrega.  

No s’han de fer moviments bruscos en l’arrencada i la hissada de la càrrega.  

Cal respectar les limitacions de càrrega indicades pel fabricant, les quals han d’estar en un lloc visible.  

S’ha de subjectar la càrrega de manera estable a través dels punts d’ancoratge i les eslingues que calguin.  

Quan la tipologia dels elements transportats, com, per exemple, la mida, ho requereixi, cal recobrir tot el 

material amb una xarxa o similar.  

Cal verificar l’existència del pestell de seguretat en els ganxos.  

És prohibit treballar quan les condicions meteorològiques posin en perill les condicions de seguretat.  

Cal comprovar el bon estat de les eslingues, els cables i els altres elements de subjecció en cada 

utilització.  

Cal verificar i respectar les indicacions de càrrega màxima admissible.  

En cap cas l’operari que carrega i descarrega la càrrega no s’ha de col·locar sota la càrrega mentre està 

suspesa.  

Hi ha d’haver un codi de senyals conegut per tots els operaris que intervinguin en treballs relacionats amb 

l’arrencada i la hissada de la càrrega. 

Proteccions col·lectives 

Cal senyalitzar la zona de treball quan sigui necessari. 

Equips de protecció individual 

Casc.  

Guants contra agressions mecàniques.  

Calçat de seguretat.  

Roba de treball. 

 

ATRAPAMENTS PER OBJECTES O ENTRE OBJECTES  

PER ACTIVITATS D’ENDERROC 

Mesures preventives 

Cal seguir rigorosament les indicacions del projecte d’enderroc.  

Els enderrocs han de ser realitzats per personal autoritzat.  

Cal apuntalar les zones on es detecti el perill d’ensorrament incontrolat.  

S’ha de planificar i verificar la influència de l’enderrocament sobre els edificis pròxims.  

Cal evitar que els operaris treballin en nivells diferents.  

S’ha de determinar la seqüència d’enderroc més adequada per a cada cas.  

Cal fer la demolició de dalt a baix.  

És prohibida la permanència dels treballadors en la verticalitat dels treballs d’enderroc.  

Cal controlar i limitar l’acumulació d’enderrocs a les plantes d’un edifici en enderrocs parcials.  

Cal col·locar tremuges d’evacuació de runa per facilitar la retirada dels enderrocs.  

És prohibit treballar en obres de demolició en condicions meteorològiques adverses: vent fort, pluja, neu, 

etc.  

Cal verificar que la maquinària utilitzada per a l’enderroc s’adequa a les característiques de l’immoble o 

zones que cal enderrocar.  

En enderrocs amb explosius, se n’ha de limitar la manipulació als especialistes i cal comunicar a les 

autoritats locals la realització de l’enderroc.  

Quan calgui retirar elements d’amiant, com, per exemple, plaques o canonades de fibrociment, prèviament 

cal redactar el preceptiu pla de treball que ha d’aprovar l’autoritat laboral competent. Per fer aquests tipus 

d’enderrocs cal que les empreses estiguin inscrites al Registre d’Empreses amb Risc d’Amiant (RERA).  

Cal evitar sobrecàrregues excessives generals o puntuals dels forjats. 

Proteccions col·lectives 

S’ha de tancar i senyalitzar la zona que cal enderrocar. 

Equips de protecció individual 

Casc.  

Ulleres.  

Mascareta.  

Guants contra agressions mecàniques.  

Calçat de seguretat.  

Arnès (només en situacions especials).  

Roba de treball. 

 

CONTACTES ELÈCTRICS 

D’OPERARIS AMB LÍNIES AÈRIES  

Mesures preventives 

Compliment estricte de les 5 regles d’or per a risc elèctric: 

 1: Obrir amb tall visible totes les fonts de tensió. 

 2: Prevenir qualsevol possible retroalimentació: enclavar - bloquejar 

 3: Verificar absència de tensió 

 4: Posada a terra i en curtcircuit totes aquelles possibles fonts de tensió. 

 5: Delimitar i senyalitzar la zona de treball. 

Abans d'iniciar els treballs s’han d'identificar totes les línies i planificar les actuacions.  

En cas de dubtes o dificultats cal requerir la presència d'empleats de la companyia subministradora.  

L'encarregat ha d'informar tots els treballadors afectats d’aquest risc.  
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S'han de seguir les instruccions del Reglament electrotècnic d'alta i baixa tensió (RAT) i del RD 614/2001.  

S’han de suspendre els treballs quan les condicions meteorològiques (vent, pluja, tempesta, etc.) posin en 

perill les condicions de seguretat.  

Si s'han de realitzar treballs prop de línies elèctriques, s'han de mantenir les distàncies de seguretat que 

exigeix el RD 614/2001:  

 

Un≤ Dpel-1 Dpel-2 Dprox-1 Dprox-2 
Un: tensió nominal de la instal·lació (Kv). 

Dpel-1: distància fins a límit exterior de la zona de perill 

quan hi hagi risc de sobretensió per llamp (cm). 

Dpel-2: distància fins a límit exterior de la zona de perill  

quan hi hagi risc de sobretensió per llamp (cm). 

Dprox-1: distància fins a límit exterior de la zona de proximitat 

quan sigui possible delimitar amb precisió la zona de treball 

i controlar que aquesta zona no se sobrepassa durant la 

realització del treball (cm). 

Dprox-2: distància fins a límit exterior de la zona de proximitat 

quan sigui possible delimitar amb precisió la zona de treball 

i controlar que aquesta zona no se sobrepassa durant la 

realització del treball (cm). 

≤1 50 50 70 300 

3 62 52 112 300 

6 62 53 112 300 

10 65 55 115 300 

15 66 57 116 300 

20 72 60 122 300 

30 82 66 132 300 

45 98 73 148 300 

66 120 85 170 300 

110 160 100 210 500 

132 180 110 330 500 

220 260 160 410 500 

380 390 250 540 700 

 

 

Definicions segons el RD 614/2001:  

1. Zona de perill o zona de treballs en tensió: espai al voltant dels elements en tensió on la presència d'un 

treballador desprotegit suposa un risc greu i imminent perquè es pot produir un arc elèctric, o un contacte 

directe amb l’element en tensió, tenint en compte els gestos o els moviments normals que pot fer el 

treballador sense desplaçar-se.  

2. Zona de proximitat: espai delimitat al voltant de la zona de perill des de la qual el treballador pot envair 

accidentalment aquesta zona. On no s’interposi una barrera física que garanteixi la protecció davant del 

risc elèctric, la distància des de l’element en tensió fins al límit exterior d'aquesta zona ha de ser la 

indicada en la taula. 

En cas que els treballs que s’han de realitzar no permetin mantenir les distàncies de seguretat 

anteriorment esmentades, s'ha de sol·licitar el descàrrec de la línia a la companyia propietària. Això 

consisteix a deixar la línia fora de servei amb tots els conductors en curtcircuit i connectats a terra. 

L'execució d'aquesta mesura només la pot realitzar la companyia propietària de la línia.  

Abans d'iniciar el treball, l'encarregat de l'obra ha d'exigir que:  

1r. S'hagin col·locat equips de connexió de terra i curtcircuit en els conductors de la línia de manera visible 

des del lloc del treball. 

2n. Li lliurin una confirmació escrita que la mesura s'ha portat a terme i que no la retiraran sense avisar-lo. 

Proteccions col·lectives 

Cal col·locar obstacles que evitin que l'àrea de treball envaeixi la zona de proximitat de les línies aèries.  

Equips de protecció individual 

Casc.  

Guants contra agressions d'origen elèctric (si cal manipular les línies). Només personal autoritzat per la 

companyia.  

Calçat de seguretat.  

Roba de treball. 

 

DE MAQUINÀRIA AMB LÍNIES AÈRIES 

Mesures preventives 

Compliment estricte de les 5 regles d’or per a risc elèctric: 

 1: Obrir amb tall visible totes les fonts de tensió. 

 2: Prevenir qualsevol possible retroalimentació: enclavar - bloquejar 

 3: Verificar absència de tensió 

 4: Posada a terra i en curtcircuit totes aquelles possibles fonts de tensió. 

 5: Delimitar i senyalitzar la zona de treball. 

 

Abans d'iniciar els treballs s'han d'identificar totes les línies i planificar les actuacions.  

En cas de dubtes o dificultats cal requerir la presència d'empleats de la companyia subministradora.  

L'encarregat ha d'avisar tots els conductors afectats d’aquest risc.  

S'han de seguir les instruccions del Reglament electrotècnic d'alta i baixa tensió (RAT) i del RD 614/2001.  

S’han de suspendre els treballs quan les condicions meteorològiques (vent, pluja, tempesta, etc.) posin en 

perill les condicions de seguretat.  

Si s'han de realitzar treballs de càrrega i descàrrega de materials prop de línies elèctriques, s'han de 

mantenir les distàncies de seguretat que exigeix el RD 614/2001: 

 

Un≤ Dpel-1 Dpel-2 Dprox-1 Dprox-2 
Un: tensió nominal de la instal·lació (Kv). 

Dpel-1: distància fins a límit exterior de la zona de perill 

quan hi hagi risc de sobretensió per llamp (cm). 

Dpel-2: distància fins a límit exterior de la zona de perill  

quan hi hagi risc de sobretensió per llamp (cm). 

Dprox-1: distància fins a límit exterior de la zona de proximitat 

quan sigui possible delimitar amb precisió la zona de treball 

i controlar que aquesta zona no se sobrepassa durant la 

realització del treball (cm). 

Dprox-2: distància fins a límit exterior de la zona de proximitat 

quan sigui possible delimitar amb precisió la zona de treball 

i controlar que aquesta zona no se sobrepassa durant la 

realització del treball (cm). 

≤1 50 50 70 300 

3 62 52 112 300 

6 62 53 112 300 

10 65 55 115 300 

15 66 57 116 300 

20 72 60 122 300 

30 82 66 132 300 

45 98 73 148 300 

66 120 85 170 300 

110 160 100 210 500 

132 180 110 330 500 

220 260 160 410 500 

380 390 250 540 700 
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Definicions segons el RD 614/2001:  

1. Zona de perill o zona de treballs en tensió: espai al voltant dels elements en tensió on la presència d'un 

treballador desprotegit suposa un risc greu i imminent perquè es pot produir un arc elèctric, o un contacte 

directe amb l'element en tensió, tenint en compte els gestos o moviments normals que pot fer el treballador 

sense desplaçar-se.  

2. Zona de proximitat: espai delimitat al voltant de la zona de perill des del qual el treballador pot envair 

accidentalment aquesta zona. On no s'interposi una barrera física que garanteixi la protecció davant del 

risc elèctric, la distància des de l'element en tensió fins al límit exterior d'aquesta zona ha de ser la 

indicada en la taula. 

En cas que els treballs que s’han de realitzar no permetin mantenir les distàncies de seguretat 

anteriorment esmentades, s'ha de sol·licitar el descàrrec de la línia a la companyia propietària. Això 

consisteix a deixar la línia fora de servei amb tots els conductors en curtcircuit i connectats a terra. 

L'execució d'aquesta mesura només la pot realitzar la companyia propietària de la línia. Abans d'iniciar el 

treball, l'encarregat de l'obra ha d'exigir que:  

1r. S'hagin col·locat equips de connexió de terra i curtcircuit en els conductors de la línia de manera visible 

des del lloc del treball. 

2n. Li lliurin una confirmació escrita que la mesura s'ha portat a terme i que no la retiraran sense avisar-lo. 

Proteccions col·lectives 

Col·locació de pòrtics de seguretat, tanques, terraplens, etc.  

Reducció de la zona d'abast de l'element d'altura mitjançant la instal·lació de dispositius de seguretat que 

limitin el recorregut de les seves parts mòbils. Aquests dispositius acostumen a ser elèctrics, mecànics o 

hidràulics. Generalment, aquesta mesura només s'aplica als elements d'altura que operen immobilitzats 

sobre el terreny.  

Reducció de la zona d'abast de la càrrega d'una grua torre mitjançant un dispositiu que limiti el recorregut 

del carro per la ploma.  

Reducció de la zona d'abast d'una grua torre mitjançant un dispositiu que limiti la rotació de la ploma.   

Equips de protecció individual 

Casc.  

Roba de treball. 

 

DE MAQUINÀRIA AMB LÍNIES SUBTERRÀNIES  

Mesures preventives 

Compliment estricte de les 5 regles d’or per a risc elèctric: 

 1: Obrir amb tall visible totes les fonts de tensió. 

 2: Prevenir qualsevol possible retroalimentació: enclavar - bloquejar 

 3: Verificar absència de tensió 

 4: Posada a terra i en curtcircuit totes aquelles possibles fonts de tensió. 

 5: Delimitar i senyalitzar la zona de treball. 

Abans d'iniciar els treballs s'han d'identificar totes les línies i planificar les actuacions.  

En cas de dubtes o dificultats cal requerir la presència d'empleats de la companyia subministradora.  

L'encarregat ha d'avisar tots els maquinistes afectats d’aquest risc.  

S'han de senyalitzar totes les línies perilloses per evitar-ne la ruptura.  

Si s'han de realitzar treballs prop de línies elèctriques, s’ha de sol·licitar el descàrrec de la línia a la 

companyia propietària. Això consisteix a deixar la línia fora de servei amb tots els conductors en curtcircuit 

i connectats a terra. L'execució d'aquesta mesura només la pot realitzar la companyia.  

S'han de seguir les instruccions del Reglament electrotècnic d'alta i baixa tensió (RAT) i del RD 614/2001.  

En zones de serveis afectats, els operaris de les diferents màquines han d’actuar amb precaució i sempre 

guiats per encarregats experimentats.  

S’han de suspendre els treballs quan les condicions meteorològiques (pluja, tempesta, etc.) posin en perill 

les condicions de seguretat. 

Proteccions col·lectives 

En cas que algun cable quedi al descobert, s'ha de senyalitzar i delimitar la zona adequadament.  

Equips de protecció individual 

Calçat de seguretat.  

Roba de treball. 

 

EN INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES PROVISIONALS DE L’OBRA 

Mesures preventives 

Compliment estricte de les 5 regles d’or per a risc elèctric: 

 1: Obrir amb tall visible totes les fonts de tensió. 

 2: Prevenir qualsevol possible retroalimentació: enclavar - bloquejar 

 3: Verificar absència de tensió 

 4: Posada a terra i en curtcircuit totes aquelles possibles fonts de tensió. 

 5: Delimitar i senyalitzar la zona de treball. 

Cal dimensionar les instal·lacions adequadament.  

Cal dotar les instal·lacions de quadres de comandament amb els elements de protecció adequats: 

interruptors magnetotèrmics i diferencials.  

Sempre que sigui possible, el cablejat de les instal·lacions provisionals de l’obra s’ha de passar penjat del 

sostre, evitant zones de pas i humitats.  

Els endolls han d’estar en bon estat.  

Els cables mànega han de ser antihumitat.  

Cal verificar periòdicament el bon estat de les instal·lacions amb manteniments regulars.  

Cal comprovar el funcionament correcte dels elements de protecció dels quadres de comandament. La 

reparació de qualsevol element de la instal·lació elèctrica cal deixar-la a especialistes (electricistes). Els 

quadres elèctrics, envolvents, aparellatge, preses de corrent i demés elements de la instal·lació provisional 

d’obra han de complir les condicions de seguretat contemplades al REBT 842/2002 i concretament la ITC-

BT-33.  

Els quadres elèctrics d’obra anomenats «conjunts per a obres CO», s’han de construir d’acord amb la 

norma UNE-EN 60439-4.  
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El grau de protecció dels elements de la instal·lació situats a la intempèrie a les obres serà com a mínim 

d’IP 45. 

Proteccions col·lectives 

Els quadres de comandament han d’anar protegits en caixes blindades, amb porta, pany i clau.  

Cada quadre elèctric va proveït de la seva presa de terra i d’un senyal normalitzat d’advertiment de risc 

elèctric.  

Cal separar i, si s’escau, senyalitzar els materials en mal estat, per evitar que es torni a fer servir. 

Equips de protecció individual 

Casc.  

Guants contra agressions d’origen elèctric (només electricistes).  

Calçat de seguretat.  

Roba de treball. 

 

ATROPELLAMENTS, COPS I XOCS AMB VEHICLES O CONTRA VEHICLES 

PER TRÀNSIT INTERN DE L’OBRA 

Mesures preventives 

La traça afectada per les obres ha d’estar senyalitzada i degudament delimitada en zona de talussos.  

Totes les obres amb circulació interna de vehicles han d’estar senyalitzades amb cartells de limitació de 

velocitat.  

En senyalització mòbil, a més a més, cal tenir en compte la Llei de seguretat vial, el Reglament general de 

circulació i el Catàleg de senyals de circulació.  

Cal mantenir les distàncies de seguretat.  

Les maniobres de la maquinària de gran tonatge han de ser dirigides per encarregats o per persones que 

senyalitzin.  

En obres consistents en ampliacions de calçades o similar en què necessàriament el tràfic rodat circula per 

vials afectats per l’obra, quan no es respectin els límits de velocitat o altres senyals, cal recórrer a la policia 

de trànsit competent a la zona.  

Cal exigir la màxima concentració dels conductors de vehicles de l’obra, per tal d’evitar distraccions om a 

conseqüència de la seva activitat.  

En obres nocturnes, cal dotar les màquines i les zones de treball amb la il·luminació necessària. 

Proteccions col·lectives 

Les zones d’emmagatzematge d’aquests productes s’han de situar en zones específiques correctament 

Senyalitzades 

Equips de protecció individual 

Casc.  

Mascareta (en casos especials).  

Calçat de seguretat.  

Roba de treball. 

 

EN MANIOBRES AMB MAQUINÀRIA MÒBIL 

Mesures preventives 

Quan aquestes màquines circulin únicament per l’obra, cal verificar que les persones que les condueixen 

estan autoritzades, tenen la formació i la informació específiques de PRL que fixa el RD 1215/1997, de 8 

de juliol, article 5, i se n’han llegit el manual d’instruccions. Si les màquines circulen per una via pública, a 

més a més, cal que els conductors tinguin el carnet de conduir B.  

Cal planificar les zones de circulació i la senyalització provisional de l’obra.  

En actuacions que afectin vies amb trànsit, cal definir una senyalització d’acord amb la norma 8.3.IC.  

Cal respectar la senyalització provisional de l’obra.  

En obres nocturnes, cal dotar les màquines i les zones de treball amb la il·luminació necessària.  

S’han de mantenir els elements de senyalització de la màquina nets i en bon estat.  

Cal mantenir les distàncies de seguretat.  

En maniobres difícils cal recórrer al suport d’un senyalista. 

Proteccions col·lectives 

Quan sigui necessari, s’ha de delimitar la zona de treball d’una màquina o diverses màquines amb 

tanques, malla, cons o similar.  

Quan sigui necessari, cal delimitar les zones de pas de vianants respecte a la dels vehicles, mitjançant la 

col·locació de tanques, malles de senyalització, cons o similar.  

Cal col·locar els senyals i els elements de senyalització provisional d’obra. 

Equips de protecció individual 

Casc (només fora de la màquina).  

Calçat de seguretat.  

Roba i accessoris de senyalització (només fora de la màquina). 

PER TRÀNSIT EXTERN A L’OBRA 

Mesures preventives 

Les obres que incideixin amb la circulació viària han de definir una senyalització provisional d’acord amb 

els criteris de la norma Senyalització d’obres (norma de carreteres 8.3-IC).  

En senyalització mòbil, a més a més, cal tenir en compte la Llei de seguretat vial, el Reglament general de 

circulació i el Catàleg de senyals de circulació.  

Quan les obres impliquin talls temporals de carreteres importants cal posar-ho en coneixement dels seus 

usuaris a través de la premsa o altres mitjans.  

En la definició de la senyalització provisional que cal utilitzar per a una via determinada, cal verificar si el 

propietari de la via té identificats requisits per a aquest tipus d’interferències, i fins i tot és recomanable 

demanar-li que la revisi. 

Proteccions col·lectives 

Cal senyalitzar i delimitar amb tanques, barres New Jersey o similars les obres, excepte el trànsit extern. 

Quan sigui necessari per a la protecció dels treballadors, les vies de circulació de vehicles han d’estar 

delimitades mitjançant franges contínues d’un color visible, preferentment blanc o groc, tenint en compte el 

color del terra. La delimitació ha de respectar les distàncies necessàries de seguretat entre vehicles i 

objectes o vianants.  
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Cal col·locar senyalització nocturna i comprovar diàriament el seu funcionament correcte.  

Els senyals han de ser retroreflectants amb nivell 2.  

 La retirada de senyalització mòbil s’ha de fer en l’ordre invers en el qual s’ha col·locat i cal fer-ho 

mitjançant protocols de seguretat.  

Cal anul·lar la senyalització existent de la via quan aquesta senyalització contradigui la d’obra.  

Cal col·locar la senyalització d’obra en l’ordre en el qual se l’hagi de trobar el trànsit. 

Equips de protecció individual 

Calçat de seguretat.  

Roba i accessoris de senyalització. 

 

RISC DE DANYS A LA SALUT DERIVATS DE L’EXPOSICIÓ A AGENTS FÍSICS 

PER INHALACIÓ DE POLS I FIBRES 

Mesures preventives 

Sempre que la naturalesa de l’operació ho permeti, s’ha de treballar per via humida.  

Per als treballs que, per la naturalesa del risc i/o la seva durada, l’avaluació de riscos així ho determini, cal 

adoptar mesures organitzatives de rotació en el lloc de treball.  

Cal reduir al mínim el nombre de treballadors exposats.  

S’ha de reduir al mínim la durada i la intensitat de les exposicions a pols.  

S’han d’humitejar els terres abans de netejar-los.  

Cal disposar d’instal·lacions apropiades per a la higiene personal.  

Els treballadors han d’adoptar mesures higièniques adequades, tant personals com d’ordre i neteja en 

l’àrea de treball. Abans de menjar, beure o fumar, els treballadors exposats a pols o fibres s’han de rentar 

les mans, la cara i la boca.  

És prohibit preparar i consumir aliments, com també beure i fumar a les àrees de treball on hi hagi 

exposició a pols o fibres.  

La roba de treball és d’us obligatori durant la jornada laboral, i cal substituir-la per la roba de carrer en 

finalitzar la jornada laboral. La neteja d’aquesta roba de treball cal realitzar-la, com a mínim, una vegada 

per setmana. 

Proteccions col·lectives 

Tots els equips de treball i les eines portàtils, quan tècnicament sigui possible, han d’estar proveïts d’un 

sistema d’aspiració localitzada.  

En operacions que impliquin un risc per emissió de pols o fibres, cal treballar amb un sistema de ventilació 

mecànica adequat. En cas que no sigui possible instal·lar-lo, cal treballar a l’aire lliure; si s’ha de treballar a 

l’interior de locals, aquests locals han d’estar ventilats adequadament. 

Equips de protecció individual 

Casc.  

Ulleres.  

Mascareta.  

Màscara.  

Guants contra agressions químiques.  

Calçat de seguretat.  

Roba de treball. 

 

SOROLL  

Mesures preventives 

En els llocs de treball on el nivell d’exposició diari equivalent superi els 80 dB(A) i el nivell de pic superi els 

135 dB(C):  

. Cal avaluar el nivell d’exposició diari equivalent en els llocs de treball, després d’haver efectuat 

l’avaluació inicial, i repetir les mesures cada tres anys, com a mínim.  

. Els treballadors tenen dret a fer-se un control audiomètric mitjançant un metge, o una altra persona 

degudament qualificada sota la responsabilitat d’un metge. La periodicitat ha de ser, com a mínim, cada 

cinc anys.  

. S’han de posar a disposició dels treballadors protectors auditius.  

En els llocs de treball on el nivell d’exposició diari equivalent superi els 85 dB(A) i el nivell de pic superi els 

137 dB(C):  

. Cal establir i executar un programa de mesures tècniques i d’organització, que s’han d’integrar dins la 

planificació de l’activitat preventiva de l’empresa, destinat a reduir l’exposició al soroll; tenint en compte 

que els riscos derivats de l’exposició al soroll s’han d’eliminar en l’origen o reduir al nivell més baix 

possible i considerant els avenços tècnics i la disponibilitat de mesures de control del risc en l’origen.  

. Algunes mesures de reducció tècnica del soroll:  

- S’ha d’incidir en els elements sorollosos. Cal seguir un programa de manteniment que inclogui la 

substitució de peces desgastades, el greixatge de les parts mòbils i l’equilibratge dinàmic de les màquines.  

- S’han de reduir velocitats de rotació o lliscament, a més de disminuir les pressions d’aire comprimit en els 

equips col·locant silenciadors en els escapaments pneumàtics.  

- Cal aïllar amb pantalles o tractament acústic de material absorbent.  

. La reducció del soroll mitjançant l’organització del treball:  

- S’ha de reduir el temps d’exposició i fer torns.  

- Cal organitzar adequadament el temps de treball.  

. Cal senyalitzar els llocs de treball d’acord amb el RD 485/1997, sobre disposicions mínimes en matèria 

de senyalització de seguretat i salut en el treball.  

. Cal avaluar el nivell d’exposició diari equivalent en els llocs de treball, després d’haver efectuat 

l’avaluació inicial, i repetir les mesures cada any com a mínim.  

. Els treballadors tenen dret a fer-se un control audiomètric mitjançant un metge, o una altra persona 

degudament qualificada sota la responsabilitat d’un metge. La periodicitat ha de ser, com a mínim, cada 

tres anys. 

. Els treballadors han d’utilitzar protectors auditius.  

En llocs de treball on el nivell d’exposició diari equivalent superi els 87 dB(A) i el nivell de pic superi els 140 

dB(C):  

. En la determinació de l’exposició real del treballador al soroll, s’ha de tenir en compte l’atenuació que 

proporcionen els protectors auditius individuals utilitzats pels treballadors.  
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. En cap cas l’exposició del treballador, tenint en compte l’atenuació que proporcionen els protectors 

auditius individuals utilitzats, no pot superar aquests valors.  

. Disponibilitat de protectors auditius amb característiques d’atenuació adequades.  

. Si es comproven exposicions superiors a aquests valors, cal:  

- Adoptar mesures immediatament per reduir l’exposició per sota d’aquests valors límit.  

- Determinar els motius de la sobreexposició.  

- Corregir les mesures de prevenció i protecció, per tal d’evitar que torni a passar.  

- Informar els delegats de prevenció d’aquesta circumstància. 

Proteccions col·lectives 

No aplicables. 

Equips de protecció individual 

Casc.  

Protectors auditius: taps o auriculars.  

Calçat de seguretat. 

 

VIBRACIONS MECÀNIQUES 

Mesures preventives 

L’empresari ha de realitzar una avaluació i, si és necessari, ha de mesurar els nivells de vibracions 

mecàniques a què estan exposats els treballadors.  

Per avaluar el nivell d’exposició a la vibració mecànica es pot recórrer a l’observació dels mètodes de 

treball concrets, i remetre’s a la informació apropiada sobre la magnitud probable de la vibració de l’equip o 

del tipus d’equip emprat en les condicions concretes d’ús, en la informació facilitada pel fabricant. També 

es poden mesurar els valors d’exposició amb aparells específics i una metodologia adequada.  

En l’avaluació de riscos l’empresari ha de tenir en compte entre d’altres els aspectes següents:  

. El nivell, el tipus i el temps d’exposició.  

. Els valors límit d’exposició i els valors d’exposició que donen lloc a una acció.  

. Els treballadors especialment sensibles.  

. Els efectes indirectes per a la seguretat dels treballadors derivats de la interacció entre les vibracions 

mecàniques i el lloc de treball o un altre equip de treball.  

. La informació facilitada pel fabricant.  

. L’existència d’equips substitutius concebuts per reduir els nivells d’exposició a les vibracions mecàniques.  

. L’exposició dels treballadors a les vibracions mecàniques transmeses al cos sencer després de la jornada 

de treball, sota responsabilitat de l’empresari (per a la utilització per part dels treballadors de locals de 

descans, fora de l’horari laboral, habilitats per l’empresari).  

. Condicions de treball específiques, com treballar a temperatures baixes.  

. La informació derivada de la vigilància de la salut dels treballadors, inclosa la informació científica i 

tècnica publicada.  

En funció dels resultats de l’avaluació, l’empresari ha de determinar les mesures que cal adoptar 

encaminades a evitar o a reduir l’exposició i a facilitar informació i formació als treballadors.  

Els riscos derivats de l’exposició a vibracions mecàniques s’han d’eliminar a l’origen (per exemple, seients 

i/o plataformes que atenuïn, ressorts metàl·lics, antivibratoris de cautxú, molles d’aire, tacs de fibra de 

vidre preformats), o bé s’han de reduir al nivell més baix possible.  

Quan se sobrepassin els valors límit d’exposició i els valors límit d’exposició que donen lloc a una acció, 

tant pel que fa a la vibració transmesa al sistema mà-braç, com pel que fa a la vibració transmesa al cos 

sencer, l’empresari ha d’establir i executar un programa de mesures tècniques i/o organitzatives destinat a 

reduir al mínim l’exposició a les vibracions mecàniques i els riscos que es deriven d’aquesta exposició, 

considerant, especialment:  

. Altres mètodes de treball que redueixin la necessitat d’exposar-se a vibracions mecàniques. 

L’elecció de l’equip de treball adequat.  

. El subministrament d’equip auxiliar que redueixi els riscos de lesió per vibracions, per exemple seients 

amortidors o altres sistemes que atenuïn eficaçment les vibracions transmeses al cos sencer; i mànecs, 

agafadors o altres mitjans que redueixin les vibracions transmeses al sistema mà-braç.  

. Programes apropiats de manteniment dels equips de treball, del lloc de treball i de les àrees de treball.  

. El disseny i la disposició dels llocs i de les àrees de treball.  

. La informació i la formació adequada dels treballadors sobre l’ús correcte i de manera segura de l’equip 

de treball, amb l’objectiu de reduir al mínim l’exposició a vibracions mecàniques.  

. La limitació de la durada i de la intensitat de l’exposició.  

. Establir una organització adient del temps de treball.  

. L’aplicació de les mesures necessàries per protegir els treballadors del fred i de la humitat, subministrant-

los, si cal, roba apropiada.  

Els treballadors no poden estar exposats en cap cas a valors superiors al valor límit d’exposició. Si, tot i 

haver adoptat mesures encaminades a evitar o reduir l’exposició, se supera el valor límit d’exposició, 

l’empresari ha d’adoptar immediatament mesures per reduir l’exposició a nivells inferiors al valor límit. Així 

mateix, s’han de determinar les causes per les quals s’ha superat el valor límit d’exposició i modificar, en 

conseqüència, les mesures de protecció i prevenció, per evitar que es tornin a superar els valors límit.  

Cal proporcionar la informació i la formació adequades relatives a l’avaluació de riscos, les mesures 

preventives adoptades per eliminar o reduir al mínim els riscos, la manera de detectar els símptomes de 

danys per a la salut, les pràctiques de treball segures per tal de reduir al mínim l’exposició a les vibracions 

mecàniques. 
Proteccions col·lectives 

Seients i/o plataformes que atenuïn les vibracions mecàniques.  

Utilització d’elements aïllants i amortidors (per exemple, cautxú sintètic) en els equips de treball.  

Equips de protecció individual 

Casc.  

Guants de protecció contra vibracions mecàniques.  

Faixes i cinturons antivibracions.  

Calçat de seguretat. 
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MOVIMENTS DE TERRES    Probabilitat Gravetat Aval. Risc 

 

Caigudes de persones a diferent nivell.   MITJANA MITJANA MODERAT 

Caigudes de persones al mateix nivell.   MITJANA BAIXA  BAIX 

Caigudes d’objectes per desplom.   BAIXA  MITJANA BAIX 

Caiguda d’objectes per manipulació.   BAIXA  MITJANA BAIX 

Caiguda d’objectes despresos    BAIXA  BAIXA  MOLT BAIX 

Cops amb objectes immòbils.    BAIXA  BAIXA  MOLT BAIX 

Cops i contactes amb elements mòbils de la màquina BAIXA  MITJANA BAIX 

Cops amb objectes o eines.    BAIXA  BAIXA  MOLT BAIX 

Projecció de fragments o partícules   BAIXA  BAIXA  MOLT BAIX 

Atrapament per o entre objectes    MITJANA MITJANA MODERAT 

Atrapaments per bolcada de màquines.   MITJANA MITJANA MODERAT 

Sobreesforços.      BAIXA  BAIXA  MOLT BAIX 

Exposició a temperatures extremes   BAIXA  BAIXA  MOLT BAIX 

Contactes elèctrics.     BAIXA  ALTA  MODERAT 

Inhalació o ingestió d’agents químics perillosos.  BAIXA  BAIXA  MOLT BAIX 

Exposició a radiacions.     MITJANA BAIXA  BAIX 

Explosions.      BAIXA  BAIXA  MOLT BAIX 

Incendis.      BAIXA  BAIXA  MOLT BAIX 

Causats per sers vius.     BAIXA  BAIXA  MOLT BAIX 

Atropellaments, cops i xocs amb o contra vehicles. BAIXA  ALTA  MODERAT 

Risc per danys a la salut derivats de l’exposició a  

agents químics.      MITJANA BAIXA  BAIX 

Risc per danys a la salut derivats de l’exposició a  

agents físics       MITJANA MITJANA MODERAT 

Risc per danys a la salut derivats de l’exposició a  

agents biològics.     BAIXA  BAIXA  MOLT BAIX 

Risc per danys a la salut derivats de l’exposició a  

agents psicosocials.     BAIXA  BAIXA  MOLT BAIX 

Riscos derivats d’exigències del treball.   BAIXA  BAIXA  MOLT BAIX 

Factors de risc personal.     BAIXA  BAIXA  MOLT BAIX 
Instal·lacions de neteja personal i benestar  

a les obres.      BAIXA  BAIXA  MOLT BAIX 

 

CAIGUDES DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 

DES DE PASSAREL·LES PROVISIONALS  

Mesures preventives 

Cal fer les tasques de muntatge i desmuntatge de la bastida seguint el manual del fabricant mitjançant  

personal amb formació adequada i específica.  

Depenent de la complexitat de la bastida (obligatori en els casos exposats en el punt 4.3.3 de l’RD 

2177/2004), cal elaborar un pla de muntatge d’utilització i de desmuntatge; aquest document i els càlculs 

preceptius han de ser realitzats per una persona amb formació universitària que l’habiliti per a aquestes 

activitats.  

Quan les bastides disposin del marcatge CE, el pla anterior pot ser substituït per les instruccions 

específiques del fabricant.  

Quan la bastida es munti fora de les configuracions tipus generalment reconegudes i no es disposi de 

notes de càlcul, cal efectuar un càlcul de resistència i estabilitat.  

Els mòduls per formar les plataformes de les bastides (d’amplada mínima 60 cm) preferentment han de ser 

de 30 cm d’amplada, fabricats amb xapa metàl·lica antilliscant o reixeta, i soldada a la perfileria de contorn 

amb cordó continu. Tots els components han de ser del mateix fabricant i han de tenir la seva marca.  

L’encarregat ha de controlar que els muntadors utilitzin un arnès de seguretat contra les caigudes, amarrat 

als components ferms de l’estructura o altres elements externs a aquesta estructura, quan sigui necessari 

segons les condicions de treball.  

S’ha de verificar l’estabilitat correcta de la bastida mitjançant els elements de contacte amb les estructures 

i amb el sòl.  

Cal accedir a la bastida a través de les escales reglamentàries habilitades per a aquesta finalitat.  

S’han d’evitar acumulacions de materials a les plataformes.  

S’han d’establir revisions periòdiques per verificar l’estat de la bastida. Aquestes revisions han de ser 

prèvies a la utilització, en intervals regulars i quan s’hagi modificat la bastida.  

Les plataformes de treball han de tenir una amplada mínima de 60 cm.  

S’han de suspendre totes les activitats relacionades amb la bastida en condicions meteorològiques 

adverses: vent fort, tempestes amb descàrregues elèctriques, etc.  

Els tubs i els altres elements de la bastida han d’estar lliures d’oxidacions greus que puguin minvar la seva 

resistència.  

L’encarregat ha de vigilar expressament la collada uniforme de les mordasses o ròtules, de manera que no 

quedi cap cargol fluix que pugui permetre moviments descontrolats dels tubs.  

Cal mantenir les zones de treball netes i ordenades. 
Proteccions col·lectives 

Les plataformes de treball han de tenir baranes perimetrals resistents, d’una alçària mínima de 90 cm, i, 

quan sigui necessari per impedir el pas o la caiguda de treballadors i d’objectes, han de disposar 

respectivament d’una protecció intermèdia i d’un entornpeu.  

S’han d’utilitzar sistemes de muntatge que permetin garantir la seguretat dels muntadors. 

Equips de protecció individual 

Casc.  

Guants contra agressions mecàniques.  

Calçat de seguretat.  

Arnès (en tasques de muntatge i desmuntatge).  

Roba de treball. 
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EN RASES  

Mesures preventives 

Cal verificar periòdicament l’estat de conservació, manteniment i col·locació de les proteccions col·lectives 

existents.  

S’han de restituir les proteccions col·lectives quan per algun motiu s’hagin retirat provisionalment.  

Cal recordar, però, que abans de retirar una protecció col·lectiva s’ha de demanar autorització a 

l’encarregat i substituir l’acció preventiva de la protecció amb la utilització d’arnès o similar segons el cas. 

Cal comprovar periòdicament l’estat de la rasa, sobretot després de llargues aturades, en iniciar la jornada 

i després de pluges importants.  

Per accedir a l’interior de les rases cal emprar escales de mà ancorades al terreny i que sobresurtin un 

mínim d’1 m.  

Cal mantenir les zones de treball netes i ordenades. 

Proteccions col·lectives 

S’ha de col·locar una malla de senyalització, en cas que no hi hagi apilament de material, en ambdós 

costats de la rasa i a una distància mínima de 2 m del seu perímetre.  

S’han de col·locar tanques de protecció a una distància mínima de 2 m de la rasa.  

Cal utilitzar les motes de terres extretes de la rasa com a barrera de protecció, tot respectant els criteris de 

les normes tècniques de prevenció aplicables (NTP 278, Rases: prevenció de despreniments de terres).  

Per travessar la rasa cal fer servir passarel·les sòlides amb una amplada mínima de 60 cm, dotades amb 

baranes resistents, d’una alçària mínima de 90 cm, i, quan sigui necessari per impedir el pas o la caiguda 

de treballadors i d’objectes, han de disposar respectivament d’una protecció intermèdia i d’un entornpeu. 

En vies de circulació de vehicles, cal col·locar barres New Jersey a una distància mínima de 2 m de la 

rasa. 

Equips de protecció individual 

Casc.  

Calçat de seguretat. 

Roba de treball. 

 
DES DE TALUSSOS 

Mesures preventives 

Cal verificar periòdicament l’estat de conservació, manteniment i col·locació de les proteccions col·lectives 

existents.  

S’han de restituir les proteccions col·lectives quan per algun motiu s’hagin retirat provisionalment. Cal 

recordar, però, que abans de retirar una protecció col·lectiva s’ha de demanar autorització a l’encarregat i 

substituir l’acció preventiva de la protecció amb la utilització d’arnès o similar segons el cas.  

Cal comprovar l’estat del terreny després de pluges i en iniciar la jornada.  

Cal mantenir les zones de treball netes i ordenades. 

Proteccions col·lectives 

S’ha de col·locar una malla de senyalització en tot el perímetre i a una distància mínima de 2 m de la 

coronació del talús.  

Cal col·locar tanques de protecció a una distància mínima de 2 m del talús.  

En vies de circulació de vehicles, s’han de col·locar barreres New Jersey a una distància mínima de 2 m 

del talús.  

En operacions de treball prop del talús i en absència de proteccions col·lectives, els operaris han de portar 

l’arnès de seguretat ancorat a una línia de vida. 

Equips de protecció individual 

Casc.  

Calçat de seguretat.  

Arnès.  

Roba de treball. 

 
ATRAPAMENTS PER OBJECTES O ENTRE OBJECTES 

PER DESPLOM DE TALUSSOS VERTICALS 

Mesures preventives 

No es pot treballar sota talussos verticals que no estiguin apuntalats o bolonats en cas de talussos 

rocosos.  

En el càlcul del pendent dels talls cal incloure amplis marges de seguretat, per tal de preveure les 

variacions que es poden esdevenir en les característiques del terreny com a conseqüència de les 

condicions atmosfèriques: pluges, sequedat, humitat, etc.  

Cal dimensionar l’apuntalament per a les càrregues màximes previsibles en les condicions més 

desfavorables.  

El trànsit de vehicles i persones s’ha de separar del perímetre del talús, d’acord amb les característiques 

d’aquest talús (NTP 278, Rases: prevenció de despreniments de terres).  

Les operacions de moviment de terres en general s’han de realitzar d’acord amb els criteris definits per 

l’estudi geotècnic del projecte, el procés constructiu proposat pel projecte i l’estat del terreny segons les 

condicions climatològiques.  

S’han de conduir les aigües de pluja pel cap del desmunt amb cunetons, de manera que l’aigua no vessi 

pel talús. Si és possible, sempre revestits, ja que si no es revesteixen poden ser punts d’entrada d’aigua al 

talús.  

Cal evitar qualsevol tipus d’activitat a la rodalia d’un talús després de pluges importants.  

S’ha d’inspeccionar regularment el cap de talús per controlar l’aparició de possibles fissures.  

No s’han d’emmagatzemar àrids ni altres materials a prop de la vora de coronació del talús. Cal deixar una 

distància mínima de 2 m. 

Proteccions col·lectives 

Cal col·locar malles de subjecció o xarxes de protecció als talussos quan sigui necessari.  

Cal delimitar i senyalitzar la part superior i inferior dels talussos perillosos.  

Equips de protecció individual 

Casc.  

Calçat de seguretat.  

Roba de treball. 

Pàgina 257
Codi Segur de Verificació (CSV): 2a73c2cf755d29a1c80a   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



 
Itinerari per a vianants i ciclistes BV-5202, PK 0+000 a PK 1+230. TM. Sant Julià de Vilatorta Codi: 3647_PC_02 
 

                      Annex 09 – Estudi de seguretat i salut – Memòria  17 

EN RASES 

Mesures preventives 

En l’excavació de rases, cal considerar els criteris fixats per la NTP 278, Rases: prevenció de 

despreniments de terres.  

En rases amb profunditats superiors a 1,30 m, amb treballadors al seu interior, s’ha de mantenir un 

treballador de vigilància a l’exterior con a norma de seguretat. A més a més, cal recórrer als 

apuntalaments, a les bermes o als angles de talús necessaris,  depenent del material del terreny.  

Cal dimensionar l’apuntalament per a les càrregues màximes previsibles en les condicions més 

desfavorables.  

En general, els apuntalaments només es poden retirar quan deixen de ser necessaris i per franges 

horitzontals, començant per la part inferior de la rasa.  

En el càlcul del pendent del talús cal incloure amplis marges de seguretat, per tal de preveure les 

variacions que es poden esdevenir en les característiques del terreny com a conseqüència de les 

condicions atmosfèriques: pluges, sequedat, humitat, etc.  

Els productes procedents de l’excavació de les rases s’han de retirar immediatament i, si no, s’han 

d’abassegar a una distància mínima de 2 m del perímetre del talús.  

Igualment, el trànsit de vehicles i, en general, qualsevol sol·licitació s’ha de separar d’aquest perímetre de 

la rasa d’acord amb les característiques d’aquesta rasa.  

Les operacions de moviment de terres en general s’han de fer d’acord amb els criteris definits per l’estudi 

geotècnic del projecte i l’estat del terreny segons de les condicions climatològiques. 

Proteccions col·lectives 

Cal senyalitzar i delimitar les rases.  

Cal preveure els equips de treball (escales, etc.) per tal de poder sortir-ne. 

Equips de protecció individual 

Casc.  

Calçat de seguretat.  

 Roba de treball. 

 
ATRAPAMENTS PER BOLCADA DE MÀQUINES 

EN OPERACIONS AMB MAQUINÀRIA MÒBIL  

Mesures preventives 

Quan aquesta màquina circuli únicament per l’obra, cal verificar que la persona que la condueix està 

autoritzada, té la formació i la informació específiques de PRL que fixa el RD 1215/1997, de 18 de juliol, 

article 5, i s’ha llegit el manual d’instruccions de la màquina. Si la màquina circula per una via pública, a 

més a més, cal que el conductor tingui el carnet de conduir B.  

Cal conduir la maquinària respectant la senyalització i, en qualsevol cas, a una velocitat que permeti el 

controlar-la en tot moment.  

Abans d’iniciar els treballs, s’ha de comprovar que tots els dispositius de la màquina responen 

correctament i estan en perfecte estat: frens, cadenes, etc.  

Cal assegurar la màxima visibilitat de la màquina i netejar-ne els retrovisors, els parabrises i els miralls. 

Durant la conducció, s’ha de portar col·locat sempre el cinturó de seguretat.  

Únicament es pot circular pels pendents permesos pel fabricant.  

En treballs en zones susceptibles de produir-se bolcades, quan no es disposi d’una bona visibilitat, cal 

requerir la col·laboració d’un senyalista.  

En reiniciar l’activitat després d’haver-se produït pluges importants, cal tenir present que les condicions del 

terreny poden haver canviat.  

Si la visibilitat en el treball disminueix per circumstàncies meteorològiques o similar per sota dels límits de 

seguretat, cal aparcar la màquina en un lloc segur i esperar.  

En treballs en pendents cal treballar cap a dalt i cap a baix, mai transversalment, i no es poden fer girs. No 

és permès baixar pendents amb el motor aturat o en punt mort.  

Cal evitar desplaçaments de maquinària en zones a menys de 2 m de la vorera del talús.  

 S’ha d’estacionar la màquina en zones retirades, de terreny pla i ferm. Cal frenar la màquina, treure les 

claus del contacte i tancar l’interruptor de la bateria, la cabina i el compartiment del motor.  

És prohibit romandre a les zones d’influència dels moviments de les màquines.  

Cal verificar que l’alçària màxima de la màquina és l’adequada per tal d’evitar interferències amb elements 

viaris, línies elèctriques o similars. 

Proteccions col·lectives 

Quan sigui necessari, cal col·locar una malla de protecció a 2 m de la coronació de rases o talussos. Quan 

sigui necessari, cal senyalitzar les zones de treball. 

Equips de protecció individual 

Casc (només fora de la màquina).  

Calçat de seguretat.  

Faixes i cinturons antivibracions 

Roba de treball.  

Roba i accessoris de senyalització (només fora de la màquina). 

 
CONTACTES ELÈCTRICS 
DE MAQUINÀRIA AMB LÍNIES SUBTERRÀNIES  

Mesures preventives 

Compliment estricte de les 5 regles d’or per a risc elèctric: 

 1: Obrir amb tall visible totes les fonts de tensió. 

 2: Prevenir qualsevol possible retroalimentació: enclavar - bloquejar 

 3: Verificar absència de tensió 

 4: Posada a terra i en curtcircuit totes aquelles possibles fonts de tensió. 

 5: Delimitar i senyalitzar la zona de treball. 

Abans d'iniciar els treballs s'han d'identificar totes les línies i planificar les actuacions.  

En cas de dubtes o dificultats cal requerir la presència d'empleats de la companyia subministradora.  

L'encarregat ha d'avisar tots els maquinistes afectats d’aquest risc.  

S'han de senyalitzar totes les línies perilloses per evitar-ne la ruptura.  
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Si s'han de realitzar treballs prop de línies elèctriques, s’ha de sol·licitar el descàrrec de la línia a la 

companyia propietària. Això consisteix a deixar la línia fora de servei amb tots els conductors en curtcircuit 

i connectats a terra. L'execució d'aquesta mesura només la pot realitzar la companyia.  

S'han de seguir les instruccions del Reglament electrotècnic d'alta i baixa tensió (RAT) i del RD 614/2001.  

En zones de serveis afectats, els operaris de les diferents màquines han d’actuar amb precaució i sempre 

guiats per encarregats experimentats.  

S’han de suspendre els treballs quan les condicions meteorològiques (pluja, tempesta, etc.) posin en perill 

les condicions de seguretat. 

Proteccions col·lectives 

En cas que algun cable quedi al descobert, s'ha de senyalitzar i delimitar la zona adequadament. 

Equips de protecció individual 

Calçat de seguretat.  

Roba de treball.  

 

EN INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES PROVISIONALS DE L’OBRA 

Mesures preventives 

Compliment estricte de les 5 regles d’or per a risc elèctric: 

 1: Obrir amb tall visible totes les fonts de tensió. 

 2: Prevenir qualsevol possible retroalimentació: enclavar - bloquejar 

 3: Verificar absència de tensió 

 4: Posada a terra i en curtcircuit totes aquelles possibles fonts de tensió. 

 5: Delimitar i senyalitzar la zona de treball. 

Cal dimensionar les instal·lacions adequadament.  

Cal dotar les instal·lacions de quadres de comandament amb els elements de protecció adequats:  

interruptors magnetotèrmics i diferencials.  

Sempre que sigui possible, el cablejat de les instal·lacions provisionals de l’obra s’ha de passar penjat del 

sostre, evitant zones de pas i humitats.  

Els endolls han d’estar en bon estat.  

Els cables mànega han de ser antihumitat.  

Cal verificar periòdicament el bon estat de les instal·lacions amb manteniments regulars.  

Cal comprovar el funcionament correcte dels elements de protecció dels quadres de comandament.  

La reparació de qualsevol element de la instal·lació elèctrica cal deixar-la a especialistes (electricistes).  

Els quadres elèctrics, envolvents, aparellatge, preses de corrent i demés elements de la instal·lació 

provisional d’obra han de complir les condicions de seguretat contemplades al REBT 842/2002 i 

concretament la ITC-BT-33.  

Els quadres elèctrics d’obra anomenats «conjunts per a obres CO», s’han de construir d’acord amb la 

norma UNE-EN 60439-4.  

El grau de protecció dels elements de la instal·lació situats a la intempèrie a les obres serà com a mínim 

d’IP 45. 

 

Proteccions col·lectives 

Els quadres de comandament han d’anar protegits en caixes blindades, amb porta, pany i clau.  

Cada quadre elèctric va proveït de la seva presa de terra i d’un senyal normalitzat d’advertiment de risc 

elèctric.  

Cal separar i, si s’escau, senyalitzar els materials en mal estat, per evitar que es torni a fer servir. 

Equips de protecció individual 

Casc.  

Guants contra agressions d’origen elèctric (només electricistes).  

Calçat de seguretat.  

Roba de treball. 

 

ATROPELLAMENTS, COPS I XOCS AMB VEHICLES O CONTRA VEHICLES 

PER TRÀNSIT INTERN DE L’OBRA 

Mesures preventives 

La traça afectada per les obres ha d’estar senyalitzada i degudament delimitada en zona de talussos.  

Totes les obres amb circulació interna de vehicles han d’estar senyalitzades amb cartells de limitació de 

velocitat.  

En senyalització mòbil, a més a més, cal tenir en compte la Llei de seguretat vial, el Reglament general de 

circulació i el Catàleg de senyals de circulació.  

Cal mantenir les distàncies de seguretat.  

Les maniobres de la maquinària de gran tonatge han de ser dirigides per encarregats o per persones que 

senyalitzin.  

En obres consistents en ampliacions de calçades o similar en què necessàriament el tràfic rodat circula per 

vials afectats per l’obra, quan no es respectin els límits de velocitat o altres senyals, cal recórrer a la policia 

de trànsit competent a la zona.  

Cal exigir la màxima concentració dels conductors de vehicles de l’obra, per tal d’evitar distraccions com a 

conseqüència de la seva activitat.  

En obres nocturnes, cal dotar les màquines i les zones de treball amb la il·luminació necessària. 

Proteccions col·lectives 

Quan sigui necessari, cal delimitar les zones de pas de vianants respecte a la dels vehicles, mitjançant la 

col·locació de tanques, malles de senyalització, cons o similar.  

La maquinària d’obra ha d’estar dotada amb un senyal acústic de marxa enrere.  

Es recomana que la maquinària d’obra disposi d’avisador lumínic de tipus rotatori o flaix. 

Equips de protecció individual 

Casc.  

Calçat de seguretat.  

Roba i accessoris de senyalització. 
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PER TRÀNSIT EXTERN A L’OBRA 

Mesures preventives 

 Les obres que incideixin amb la circulació viària han de definir una senyalització provisional d’acord amb 

els criteris de la norma Senyalització d’obres (norma de carreteres 8.3-IC).  

En senyalització mòbil, a més a més, cal tenir en compte la Llei de seguretat vial, el Reglament general de 

circulació i el Catàleg de senyals de circulació.  

Quan les obres impliquin talls temporals de carreteres importants cal posar-ho en coneixement dels seus 

usuaris a través de la premsa o altres mitjans.  

En la definició de la senyalització provisional que cal utilitzar per a una via determinada, cal verificar si el 

propietari de la via té identificats requisits per a aquest tipus d’interferències, i fins i tot és recomanable 

demanar-li que la revisi. 

Proteccions col·lectives 

Cal senyalitzar i delimitar amb tanques, barres New Jersey o similars les obres, excepte el trànsit extern. 

Quan sigui necessari per a la protecció dels treballadors, les vies de circulació de vehicles han d’estar 

delimitades mitjançant franges contínues d’un color visible, preferentment blanc o groc, tenint en compte el 

color del terra. La delimitació ha de respectar les distàncies necessàries de seguretat entre vehicles i 

objectes o vianants.  

Cal col·locar senyalització nocturna i comprovar diàriament el seu funcionament correcte.  

Els senyals han de ser retroreflectants amb nivell 2.  

La retirada de senyalització mòbil s’ha de fer en l’ordre invers en el qual s’ha col·locat i cal fer-ho 

mitjançant protocols de seguretat.  

Cal anul·lar la senyalització existent de la via quan aquesta senyalització contradigui la d’obra.  

Cal col·locar la senyalització d’obra en l’ordre en el qual se l’hagi de trobar el trànsit. 

Equips de protecció individual 

Calçat de seguretat.  

Roba i accessoris de senyalització 

 
RISC DE DANYS A LA SALUT DERIVATS DE L’EXPOSICIÓ A AGENTS FÍSICS 

VIBRACIONS MECÀNIQUES 

Mesures preventives 

L’empresari ha de realitzar una avaluació i, si és necessari, ha de mesurar els nivells de vibracions 

mecàniques a què estan exposats els treballadors.  

� Per avaluar el nivell d’exposició a la vibració mecànica es pot recórrer a l’observació dels mètodes de 

treball concrets, i remetre’s a la informació apropiada sobre la magnitud probable de la vibració de l’equip o 

del tipus d’equip emprat en les condicions concretes d’ús, en la informació facilitada pel fabricant. També 

es poden mesurar els valors d’exposició amb aparells específics i una metodologia adequada.  

En l’avaluació de riscos l’empresari ha de tenir en compte entre d’altres els aspectes següents:  

. El nivell, el tipus i el temps d’exposició.  

. Els valors límit d’exposició i els valors d’exposició que donen lloc a una acció.  

. Els treballadors especialment sensibles.  

. Els efectes indirectes per a la seguretat dels treballadors derivats de la interacció entre les vibracions  

mecàniques i el lloc de treball o un altre equip de treball.  

. La informació facilitada pel fabricant.  

. L’existència d’equips substitutius concebuts per reduir els nivells d’exposició a les vibracions mecàniques.  

. L’exposició dels treballadors a les vibracions mecàniques transmeses al cos sencer després de la jornada 

de treball, sota responsabilitat de l’empresari (per a la utilització per part dels treballadors de locals de 

descans, fora de l’horari laboral, habilitats per l’empresari).  

. Condicions de treball específiques, com treballar a temperatures baixes.  

. La informació derivada de la vigilància de la salut dels treballadors, inclosa la informació científica i 

tècnica publicada.  

En funció dels resultats de l’avaluació, l’empresari ha de determinar les mesures que cal adoptar 

encaminades a evitar o a reduir l’exposició i a facilitar informació i formació als treballadors.  

Els riscos derivats de l’exposició a vibracions mecàniques s’han d’eliminar a l’origen (per exemple, seients 

i/o plataformes que atenuïn, ressorts metàl·lics, antivibratoris de cautxú, molles d’aire, tacs de fibra de 

vidre preformats), o bé s’han de reduir al nivell més baix possible.  

Quan se sobrepassin els valors límit d’exposició i els valors límit d’exposició que donen lloc a una acció, 

tant pel que fa a la vibració transmesa al sistema mà-braç, com pel que fa a la vibració transmesa al cos 

sencer, l’empresari ha d’establir i executar un programa de mesures tècniques i/o organitzatives destinat a 

reduir al mínim l’exposició a les vibracions mecàniques i els riscos que es deriven d’aquesta exposició, 

considerant, especialment:  

. Altres mètodes de treball que redueixin la necessitat d’exposar-se a vibracions mecàniques. 

. L’elecció de l’equip de treball adequat.  

. El subministrament d’equip auxiliar que redueixi els riscos de lesió per vibracions, per exemple seients  

amortidors o altres sistemes que atenuïn eficaçment les vibracions transmeses al cos sencer; i mànecs,  

agafadors o altres mitjans que redueixin les vibracions transmeses al sistema mà-braç.  

. Programes apropiats de manteniment dels equips de treball, del lloc de treball i de les àrees de treball.  

. El disseny i la disposició dels llocs i de les àrees de treball.  

. La informació i la formació adequada dels treballadors sobre l’ús correcte i de manera segura de l’equip 

de treball, amb l’objectiu de reduir al mínim l’exposició a vibracions mecàniques.  

. La limitació de la durada i de la intensitat de l’exposició.  

. Establir una organització adient del temps de treball.  

. L’aplicació de les mesures necessàries per protegir els treballadors del fred i de la humitat, subministrant-

los, si cal, roba apropiada.  

Els treballadors no poden estar exposats en cap cas a valors superiors al valor límit d’exposició. Si, tot i 

haver adoptat mesures encaminades a evitar o reduir l’exposició, se supera el valor límit d’exposició, 

l’empresari ha d’adoptar immediatament mesures per reduir l’exposició a nivells inferiors al valor límit. Així 

mateix, s’han de determinar les causes per les quals s’ha superat el valor límit d’exposició i modificar, en 

conseqüència, les mesures de protecció i prevenció, per evitar que es tornin a superar els valors límit.  

Cal proporcionar la informació i la formació adequades relatives a l’avaluació de riscos, les mesures 

preventives adoptades per eliminar o reduir al mínim els riscos, la manera de detectar els símptomes de  
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danys per a la salut, les pràctiques de treball segures per tal de reduir al mínim l’exposició a les vibracions 

mecàniques 

Proteccions col·lectives 

Seients i/o plataformes que atenuïn les vibracions mecàniques.  

Utilització d’elements aïllants i amortidors (per exemple, cautxú sintètic) en els equips de treball.  

Equips de protecció individual 

Casc.  

Guants de protecció contra vibracions mecàniques.  

Faixes i cinturons antivibracions.  

Calçat de seguretat. 

 
PER INHALACIÓ DE POLS I FIBRES 

Mesures preventives 

Sempre que la naturalesa de l’operació ho permeti, s’ha de treballar per via humida.  

Per als treballs que, per la naturalesa del risc i/o la seva durada, l’avaluació de riscos així ho determini, cal 

adoptar mesures organitzatives de rotació en el lloc de treball.  

Cal reduir al mínim el nombre de treballadors exposats.  

S’ha de reduir al mínim la durada i la intensitat de les exposicions a pols.  

S’han d’humitejar els terres abans de netejar-los.  

Cal disposar d’instal·lacions apropiades per a la higiene personal.  

Els treballadors han d’adoptar mesures higièniques adequades, tant personals com d’ordre i neteja en 

l’àrea de treball. Abans de menjar, beure o fumar, els treballadors exposats a pols o fibres s’han de rentar 

les mans, la cara i la boca.  

És prohibit preparar i consumir aliments, com també beure i fumar a les àrees de treball on hi hagi 

exposició a pols o fibres.  

La roba de treball és d’us obligatori durant la jornada laboral, i cal substituir-la per la roba de carrer en 

finalitzar la jornada laboral. La neteja d’aquesta roba de treball cal realitzar-la, com a mínim, una vegada 

per setmana. 

Proteccions col·lectives 

Tots els equips de treball i les eines portàtils, quan tècnicament sigui possible, han d’estar proveïts d’un 

sistema d’aspiració localitzada.  

En operacions que impliquin un risc per emissió de pols o fibres, cal treballar amb un sistema de ventilació 

mecànica adequat. En cas que no sigui possible instal·lar-lo, cal treballar a l’aire lliure; si s’ha de treballar a 

l’interior de locals, aquests locals han d’estar ventilats adequadament. 

Equips de protecció individual 

Casc.  

Ulleres.  

Mascareta.  

Màscara.  

Guants contra agressions químiques.  

Calçat de seguretat.  

Roba de treball. 

 
INFRAESTRUCTURES DE SERVEIS    Probabilitat Gravetat Aval. Risc 

 

Caigudes de persones a diferent nivell.   MITJANA MITJANA MODERAT 

Caigudes de persones al mateix nivell.   MITJANA BAIXA  BAIX 

Caigudes d’objectes per desplom.   BAIXA  MITJANA BAIX 

Caiguda d’objectes per manipulació.   BAIXA  MITJANA BAIX 

Caiguda d’objectes despresos    MITJANA MITJANA MODERAT 

Cops amb objectes immòbils.    BAIXA  MITJANA BAIX 

Cops i contactes amb elements mòbils de la màquina BAIXA  MITJANA BAIX 

Cops amb objectes o eines.    MITJANA BAIXA  BAIX 

Projecció de fragments o partícules   MITJANA BAIXA  BAIX 

Atrapament per o entre objectes    MITJANA MITJANA MODERAT 

Atrapaments per bolcada de màquines.   BAIXA  MITJANA BAIX 

Sobreesforços.      BAIXA  BAIXA  MOLT BAIX 

Exposició a temperatures extremes   BAIXA  BAIXA  MOLT BAIX 

Contactes elèctrics.     BAIXA  ALTA  MODERAT 

Inhalació o ingestió d’agents químics perillosos.  BAIXA  BAIXA  MOLT BAIX 

Exposició a radiacions.     MITJANA BAIXA  BAIX 

Explosions.      BAIXA  ALTA  MODERAT 

Incendis.      BAIXA  ALTA  MODERAT 

Causats per sers vius.     BAIXA  BAIXA  MOLT BAIX 

Atropellaments, cops i xocs amb o contra vehicles. BAIXA  MITJANA BAIX 

Risc per danys a la salut derivats de l’exposició a  

agents químics.      MITJANA BAIXA  BAIX 

Risc per danys a la salut derivats de l’exposició a  

agents físics       MITJANA BAIXA  BAIX 

Risc per danys a la salut derivats de l’exposició a  

agents biològics.     BAIXA  BAIXA  MOLT BAIX 

Risc per danys a la salut derivats de l’exposició a  

agents psicosocials.     BAIXA  BAIXA  MOLT BAIX 

Riscos derivats d’exigències del treball.   BAIXA  BAIXA  MOLT BAIX 

Factors de risc personal.     BAIXA  BAIXA  MOLT BAIX 

Instal·lacions de neteja personal i benestar  

a les obres.      BAIXA  BAIXA  MOLT BAIX 

 
CAIGUDES DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 

DESDE D’ESCALES MANUALS 
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Mesures preventives 

Cal fer servir totes dues mans per pujar i baixar.  

L’escala ha d’estar subjectada per la part superior a l’estructura; per la part inferior ha de disposar de 

sabates antilliscants, grapes o qualsevol mecanisme antilliscant i s’ha d’aguantar sempre sobre superfícies 

planes i sòlides.  

No es poden utilitzar les escales com a passarel·les.  

No es poden empalmar escales, llevat que ho hagi previst el fabricant.  

Cal col·locar-les en un angle de 75º respecte a l’horitzontal.  

Han de sobrepassar en un metre el punt de suport superior.  

Cal revisar les abraçadores de les escales extensibles.  

Els esglaons han d’estar acoblats.  

El tensor ha d’estar completament estirat en les escales de tisora.  

Per utilitzar l’escala cal verificar que ni les sabates ni la mateixa escala no estan brutes de substàncies que 

patinin: greix, oli, etc.  

Per utilitzar l’escala cal mantenir el cos en l’amplada d’aquesta escala.  

Cal evitar realitzar activitats amb vibracions excessives o pesos importants.  

No es pot moure l’escala quan hi hagi un treballador.  

En les escales de tisora, l’operari no es pot situar una cama a cada lateral de l’escala.  

Les escales de tisora han d’estar dotades amb un sistema antiobertura.  

Són prohibits el transport i la manipulació de càrregues en les escales de mà quan el pes o les dimensions 

de la càrrega puguin comprometre la seguretat del treballador.  

Els travessers de les escales han d’estar en posició horitzontal.  

L’ascens i descens i els treballs des d’escales s’han de fer de cara als escalons.  

El transport a mà d’una càrrega per una escala de mà s’ha de fer de manera que no impedeixi una 

subjecció segura.  

No es poden utilitzar escales acabades de pintar.  

No es poden utilitzar escales de mà de més de 5 metres de longitud, la resistència de les quals no tingui 

garanties. 

Les escales suspeses s’han de fixar de manera segura per tal d’evitar moviments de balanceig.  

Les escales compostes de varis elements adaptables o extensibles han d’utilitzar-se de manera que la 

immobilització recíproca dels diferents elements estigui assegurada.  

No es permet fer servir escales de mà en els treballs a prop d’obertures, forats d’ascensor, finestres o 

similar si no estan prou protegits.  

És prohibit l’ús simultani de l’escala manual per més d’un treballador.  

Cal mantenir les zones de treball netes i ordenades. 

Proteccions col·lectives 

En treballs a prop d’obertures, forats d’ascensor, finestres o similar s’han de col·locar les proteccions 

col·lectives més adequades a la geometria de la zona que cal protegir.  

Equips de protecció individual 

Casc.  

Calçat de seguretat. 

Arnès (per sobre de 3,5 m).Roba de treball. 

EN RASES  

Mesures preventives 

Cal verificar periòdicament l’estat de conservació, manteniment i col·locació de les proteccions col·lectives 

existents.  

S’han de restituir les proteccions col·lectives quan per algun motiu s’hagin retirat provisionalment.  

Cal recordar, però, que abans de retirar una protecció col·lectiva s’ha de demanar autorització a 

l’encarregat i substituir l’acció preventiva de la protecció amb la utilització d’arnès o similar segons el cas. 

Cal comprovar periòdicament l’estat de la rasa, sobretot després de llargues aturades, en iniciar la jornada 

i després de pluges importants.  

Per accedir a l’interior de les rases cal emprar escales de mà ancorades al terreny i que sobresurtin un 

mínim d’1 m.  

Cal mantenir les zones de treball netes i ordenades. 

Proteccions col·lectives 

S’ha de col·locar una malla de senyalització, en cas que no hi hagi apilament de material, en ambdós 

costats de la rasa i a una distància mínima de 2 m del seu perímetre.  

S’han de col·locar tanques de protecció a una distància mínima de 2 m de la rasa.  

Cal utilitzar les motes de terres extretes de la rasa com a barrera de protecció, tot respectant els criteris de 

les normes tècniques de prevenció aplicables (NTP 278, Rases: prevenció de despreniments de terres).  

Per travessar la rasa cal fer servir passarel·les sòlides amb una amplada mínima de 60 cm, dotades amb 

baranes resistents, d’una alçària mínima de 90 cm, i, quan sigui necessari per impedir el pas o la caiguda 

de treballadors i d’objectes, han de disposar respectivament d’una protecció intermèdia i d’un entornpeu. 

En vies de circulació de vehicles, cal col·locar barres New Jersey a una distància mínima de 2 m de la 

rasa. 

Equips de protecció individual 

Casc.  

Calçat de seguretat. 

Roba de treball. 

 
CAIGUDES D’OBJECTES DESPRESSOS 

PER MALA SUBJECCIÓ DE CÀRREGUES SUSPESES 

Mesures preventives 

Si alguna de les maniobres i les operacions queda fora de la visual de l’abast del gruista, cal acompanyar-

lo d’un senyalista.  

No s’han de fer moviments bruscos en l’arrencada i la hissada de la càrrega.  

Cal respectar les limitacions de càrrega indicades pel fabricant en la placa de càrregues.  

Cal subjectar la càrrega des de dos punts equidistants, de manera que la càrrega es transporti 

horitzontalment.  
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Quan la tipologia dels elements transportats, com, per exemple, la mida, ho requereixi, cal recobrir tot el 

material amb una xarxa, una gàbia tancada o similar.  

Cal verificar l’existència del pestell de seguretat en els ganxos.  

És prohibit treballar quan les condicions meteorològiques posin en perill les condicions de seguretat.  

Cal comprovar el bon estat de les eslingues, els cables i els altres elements de subjecció en cada 

utilització.  

Proteccions col·lectives 

No es poden transportar càrregues per sobre el personal.  

És prohibit romandre sota les càrregues suspeses.  

Són prohibits la suspensió o el transport aeri de persones mitjançant l’equip d’elevació.  

Cal senyalitzar la zona de treball quan sigui necessari.  

Equips de protecció individual 

Casc.  

Guants contra agressions mecàniques.  

Calçat de seguretat.  

Roba de treball. 

 

PER MANIPULACIÓ D’EINES 

Mesures preventives 

Totes les eines s’han de portar en cinturons portaeines, caixes o similar, habilitades per a aquest ús.  

Cal subjectar les eines de manera estable pel mànec corresponent. Aquest mànec no ha de presentar 

vores tallants, sinó que les vores han de ser antilliscants i, en alguns casos, aïllants.  

Cal escollir l’eina més adequada a nivell de tipologia o dimensions per a cada activitat.  

Cal utilitzar les eines amb les postures més ergonòmiques possibles.  

Cal evitar anar sobrecarregat d’eines.  

Les eines han de ser prou resistents, i la unió dels seus diferents components ha de ser ferma, per tal de 

suportar grans esforços. 

Proteccions col·lectives 

Cal col·locar xarxes de protecció o similar sota les àrees de treball, en els casos que sigui necessari. 

Equips de protecció individual 

Casc.  

Calçat de seguretat.  

Guants contra agressions mecàniques.  

Roba de treball. 

 
ATRAPAMENTS PER OBJECTES O ENTRE OBJECTES 

EN RASES 

Mesures preventives 

En l’excavació de rases, cal considerar els criteris fixats per la NTP 278, Rases: prevenció de 

despreniments de terres.  

En rases amb profunditats superiors a 1,30 m, amb treballadors al seu interior, s’ha de mantenir un 

treballador de vigilància a l’exterior con a norma de seguretat. A més a més, cal recórrer als 

apuntalaments, a les bermes o als angles de talús necessaris,  depenent del material del terreny.  

Cal dimensionar l’apuntalament per a les càrregues màximes previsibles en les condicions més  

desfavorables.  

En general, els apuntalaments només es poden retirar quan deixen de ser necessaris i per franges 

horitzontals, començant per la part inferior de la rasa.  

En el càlcul del pendent del talús cal incloure amplis marges de seguretat, per tal de preveure les 

variacions que es poden esdevenir en les característiques del terreny com a conseqüència de les 

condicions atmosfèriques: pluges, sequedat, humitat, etc.  

Els productes procedents de l’excavació de les rases s’han de retirar immediatament i, si no, s’han 

d’abassegar a una distància mínima de 2 m del perímetre del talús.  

Igualment, el trànsit de vehicles i, en general, qualsevol sol·licitació s’ha de separar d’aquest perímetre de 

la rasa d’acord amb les característiques d’aquesta rasa.  

Les operacions de moviment de terres en general s’han de fer d’acord amb els criteris definits per l’estudi 

geotècnic del projecte i l’estat del terreny segons de les condicions climatològiques. 

Proteccions col·lectives 

Cal senyalitzar i delimitar les rases.  

Cal preveure els equips de treball (escales, etc.) per tal de poder sortir-ne.  

Equips de protecció individual 

Casc.  

Calçat de seguretat.  

Roba de treball. 

 

CONTACTES ELÈCTRICS 

DE MAQUINÀRIA AMB LÍNIES SUBTERRÀNIES  

Mesures preventives 

Compliment estricte de les 5 regles d’or per a risc elèctric: 

 1: Obrir amb tall visible totes les fonts de tensió. 

 2: Prevenir qualsevol possible retroalimentació: enclavar - bloquejar 

 3: Verificar absència de tensió 

 4: Posada a terra i en curtcircuit totes aquelles possibles fonts de tensió. 

 5: Delimitar i senyalitzar la zona de treball. 

Abans d'iniciar els treballs s'han d'identificar totes les línies i planificar les actuacions.  

En cas de dubtes o dificultats cal requerir la presència d'empleats de la companyia subministradora.  

L'encarregat ha d'avisar tots els maquinistes afectats d’aquest risc.  

S'han de senyalitzar totes les línies perilloses per evitar-ne la ruptura.  

Si s'han de realitzar treballs prop de línies elèctriques, s’ha de sol·licitar el descàrrec de la línia a la 

companyia propietària. Això consisteix a deixar la línia fora de servei amb tots els conductors en curtcircuit 

i connectats a terra. L'execució d'aquesta mesura només la pot realitzar la companyia.  
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S'han de seguir les instruccions del Reglament electrotècnic d'alta i baixa tensió (RAT) i del RD 614/2001.  

En zones de serveis afectats, els operaris de les diferents màquines han d’actuar amb precaució i sempre 

guiats per encarregats experimentats.  

S’han de suspendre els treballs quan les condicions meteorològiques (pluja, tempesta, etc.) posin en perill 

les condicions de seguretat. 

Proteccions col·lectives 

En cas que algun cable quedi al descobert, s'ha de senyalitzar i delimitar la zona adequadament.  

Equips de protecció individual 

Calçat de seguretat.  

Roba de treball. 

 

EN INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES PROVISIONALS DE L’OBRA 

Mesures preventives 

Compliment estricte de les 5 regles d’or per a risc elèctric: 

 1: Obrir amb tall visible totes les fonts de tensió. 

 2: Prevenir qualsevol possible retroalimentació: enclavar - bloquejar 

 3: Verificar absència de tensió 

 4: Posada a terra i en curtcircuit totes aquelles possibles fonts de tensió. 

 5: Delimitar i senyalitzar la zona de treball. 

Cal dimensionar les instal·lacions adequadament.  

Cal dotar les instal·lacions de quadres de comandament amb els elements de protecció adequats: 

interruptors magnetotèrmics i diferencials.  

Sempre que sigui possible, el cablejat de les instal·lacions provisionals de l’obra s’ha de passar penjat del 

sostre, evitant zones de pas i humitats.  

Els endolls han d’estar en bon estat.  

Els cables mànega han de ser antihumitat.  

Cal verificar periòdicament el bon estat de les instal·lacions amb manteniments regulars.  

Cal comprovar el funcionament correcte dels elements de protecció dels quadres de comandament. La 

reparació de qualsevol element de la instal·lació elèctrica cal deixar-la a especialistes (electricistes). Els 

quadres elèctrics, envolvents, aparellatge, preses de corrent i demés elements de la instal·lació provisional 

d’obra han de complir les condicions de seguretat contemplades al REBT 842/2002 i concretament la ITC-

BT-33.  

Els quadres elèctrics d’obra anomenats «conjunts per a obres CO», s’han de construir d’acord amb la 

norma UNE-EN 60439-4.  

El grau de protecció dels elements de la instal·lació situats a la intempèrie a les obres serà com a mínim 

d’IP 45. 

Proteccions col·lectives 

Els quadres de comandament han d’anar protegits en caixes blindades, amb porta, pany i clau.  

Cada quadre elèctric va proveït de la seva presa de terra i d’un senyal normalitzat d’advertiment de risc 

elèctric.  

Cal separar i, si s’escau, senyalitzar els materials en mal estat, per evitar que es torni a fer servir. 

Equips de protecció individual 

Casc.  

Guants contra agressions d’origen elèctric (només electricistes).  

Calçat de seguretat.  

Roba de treball. 

EXPLOSIONS 

PER RUPTORA DE CANONADA DE GAS O COMBUSTIBLE 

Mesures preventives 

Abans d’iniciar els treballs, cal identificar els serveis afectats i planificar les actuacions.  

Depenent de l’afectació del servei, es pot tallar el subministrament de gas o combustible i, en qualsevol 

cas, cal requerir la presència de tècnics de la companyia propietària de la instal·lació per supervisar els 

treballs.  

S’han de redactar procediments de treball que permetin definir un protocol de seguretat en aquest tipus 

d’activitat.  

Cal informar tots els treballadors del risc d’explosió i de les mesures preventives associades.  

És prohibit fer treballs que puguin generar flames o guspires, com, per exemple, treballs de soldadura.  

Tampoc no es pot fumar.  

Quan sigui necessari, cal establir restriccions en l’àmbit de circulació amb la senyalització adequada.  

Quan es produeix la ruptura del servei, cal avisar la companyia pertinent perquè repari la canonada. 

Proteccions col·lectives 

Cal senyalitzar i delimitar la zona depenent de la importància de la canonada i la seva afectació.  

A l’obra s’ha de disposar d’un pla d’emergència que prevegi aquest tipus d’explosions. Cal tenir plànols 

d’evacuació, extintors, etc.  

Equips de protecció individual 

Casc.  

Mascareta. 

Calçat de seguretat.  

Roba de treball. 

 

INCENDIS 

PER RUPTORA DE CANONADA DE GAS O COMBUSTIBLE 

Mesures preventives 

Abans d’iniciar els treballs, cal identificar els serveis afectats i planificar les actuacions.  

Segons l’afectació del servei, es pot tallar el subministrament de gas o combustible i, en qualsevol cas, cal 

requerir la presència de tècnics de la companyia propietària de la instal·lació perquè supervisin els treballs.  

Quan sigui necessari, cal establir restriccions en l’àmbit de circulació amb la senyalització adequada.  

L’encarregat ha d’informar tots els treballadors vinculats a les activitats relacionades amb les canonades 

del risc existent i coordinar les activitats per evitar accidents.  
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Els treballadors de la zona de la canonada no poden fumar ni tampoc fer determinades activitats, com ara 

la de soldadura, si s’està manipulant la canonada. 

Proteccions col·lectives 

Cal senyalitzar i delimitar amb cartells indicatius la zona de productes inflamables.  

A l’obra s’ha de disposar d’un pla d’emergència que prevegi aquest tipus d’incendis. Cal tenir plànols 

d’evacuació, extintors, telèfons d’emergència, etc.  

Equips de protecció individual 

Casc.  

Mascareta. 

Calçat de seguretat.  

Roba de treball. 

 
FERMS I PAVIMENTS     Probabilitat Gravetat Aval. Risc 

 

Caigudes de persones a diferent nivell.   BAIXA  BAIXA  MOLT BAIX 

Caigudes de persones al mateix nivell.   MITJANA BAIXA  BAIX 

Caigudes d’objectes per desplom.   BAIXA  MITJANA BAIX 

Caiguda d’objectes per manipulació.   BAIXA  MITJANA BAIX 

Caiguda d’objectes despresos    BAIXA  BAIXA  MOLT BAIX 

Cops amb objectes immòbils.    BAIXA  MITJANA BAIX 

Cops i contactes amb elements mòbils de la màquina BAIXA  MITJANA BAIX 

Cops amb objectes o eines.    MITJANA BAIXA  BAIX 

Projecció de fragments o partícules   BAIXA  MITJANA BAIX 

Atrapament per o entre objectes    BAIXA  BAIXA  MOLT BAIX 

Atrapaments per bolcada de màquines.   BAIXA  BAIXA  MOLT BAIX 

Sobreesforços.      BAIXA  BAIXA  MOLT BAIX 

Exposició a temperatures extremes   BAIXA  BAIXA  MOLT BAIX 

Contactes elèctrics.     BAIXA  BAIXA  MOLT BAIX 

Inhalació o ingestió d’agents químics perillosos.  BAIXA  BAIXA  MOLT BAIX 

Exposició a radiacions.     MITJANA BAIXA  BAIX 

Explosions.      BAIXA  BAIXA  MOLT BAIX 

Incendis.      BAIXA  BAIXA  MOLT BAIX 

Causats per sers vius.     BAIXA  BAIXA  MOLT BAIX 

Atropellaments, cops i xocs amb o contra vehicles. BAIXA  ALTA  MODERAT 

Risc per danys a la salut derivats de l’exposició a  

agents químics.      MITJANA BAIXA  BAIX 

Risc per danys a la salut derivats de l’exposició a  

agents físics       MITJANA BAIXA  BAIX 

Risc per danys a la salut derivats de l’exposició a  

agents biològics.     BAIXA  BAIXA  MOLT BAIX 

Risc per danys a la salut derivats de l’exposició a  

agents psicosocials.     BAIXA  BAIXA  MOLT BAIX 

Riscos derivats d’exigències del treball.   BAIXA  BAIXA  MOLT BAIX 

Factors de risc personal.     BAIXA  BAIXA  MOLT BAIX 

Instal·lacions de neteja personal i benestar  

a les obres.      BAIXA  BAIXA  MOLT BAIX 

 

ATROPELLAMENTS, COPS I XOCS AMB VEHICLES O CONTRA VEHICLES 

PER TRÀNSIT INTERN DE L’OBRA 

Mesures preventives 

La traça afectada per les obres ha d’estar senyalitzada i degudament delimitada en zona de talussos.  

Totes les obres amb circulació interna de vehicles han d’estar senyalitzades amb cartells de limitació de 

velocitat.  

En senyalització mòbil, a més a més, cal tenir en compte la Llei de seguretat vial, el Reglament general de 

circulació i el Catàleg de senyals de circulació.  

Cal mantenir les distàncies de seguretat.  

Les maniobres de la maquinària de gran tonatge han de ser dirigides per encarregats o per persones que 

senyalitzin.  

En obres consistents en ampliacions de calçades o similar en què necessàriament el tràfic rodat circula per 

vials afectats per l’obra, quan no es respectin els límits de velocitat o altres senyals, cal recórrer a la policia 

de trànsit competent a la zona.  

Cal exigir la màxima concentració dels conductors de vehicles de l’obra, per tal d’evitar distraccions om a 

conseqüència de la seva activitat.  

En obres nocturnes, cal dotar les màquines i les zones de treball amb la il·luminació necessària. 

Proteccions col·lectives 

Les zones d’emmagatzematge d’aquests productes s’han de situar en zones específiques correctament 

Senyalitzades 

Equips de protecció individual 

Casc.  

Mascareta (en casos especials).  

Calçat de seguretat.  

Roba de treball. 

 

EN MANIOBRES AMB MAQUINÀRIA MÒBIL 

Mesures preventives 

Quan aquestes màquines circulin únicament per l’obra, cal verificar que les persones que les condueixen 

estan autoritzades, tenen la formació i la informació específiques de PRL que fixa el RD 1215/1997, de 18 

de juliol, article 5, i se n’han llegit el manual d’instruccions. Si les màquines circulen per una via pública, a 

més a més, cal que els conductors tinguin el carnet de conduir B.  

Cal planificar les zones de circulació i la senyalització provisional de l’obra.  
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En actuacions que afectin vies amb trànsit, cal definir una senyalització d’acord amb la norma 8.3.IC.  

Cal respectar la senyalització provisional de l’obra.  

En obres nocturnes, cal dotar les màquines i les zones de treball amb la il·luminació necessària.  

S’han de mantenir els elements de senyalització de la màquina nets i en bon estat.  

Cal mantenir les distàncies de seguretat.  

En maniobres difícils cal recórrer al suport d’un senyalista. 

Proteccions col·lectives 

Quan sigui necessari, s’ha de delimitar la zona de treball d’una màquina o diverses màquines amb 

tanques, malla, cons o similar.  

Quan sigui necessari, cal delimitar les zones de pas de vianants respecte a la dels vehicles, mitjançant la 

col·locació de tanques, malles de senyalització, cons o similar.  

Cal col·locar els senyals i els elements de senyalització provisional d’obra.  

Equips de protecció individual 

Casc (només fora de la màquina).  

Calçat de seguretat.  

Roba i accessoris de senyalització (només fora de la màquina). 

 

SENYALITZACIONS     Probabilitat Gravetat Aval. Risc 

 

Caigudes de persones a diferent nivell.   BAIXA  BAIXA  MOLT BAIX 

Caigudes de persones al mateix nivell.   MITJANA BAIXA  BAIX 

Caigudes d’objectes per desplom.   BAIXA  MITJANA BAIX 

Caiguda d’objectes per manipulació.   BAIXA  MITJANA BAIX 

Caiguda d’objectes despresos    BAIXA  BAIXA  MOLT BAIX 

Cops amb objectes immòbils.    BAIXA  MITJANA BAIX 

Cops i contactes amb elements mòbils de la màquina BAIXA  MITJANA BAIX 

Cops amb objectes o eines.    MITJANA BAIXA  BAIX 

Projecció de fragments o partícules   BAIXA  MITJANA BAIX 

Atrapament per o entre objectes    BAIXA  BAIXA  MOLT BAIX 

Atrapaments per bolcada de màquines.   BAIXA  BAIXA  MOLT BAIX 

Sobreesforços.      BAIXA  BAIXA  MOLT BAIX 

Exposició a temperatures extremes   BAIXA  BAIXA  MOLT BAIX 

Contactes elèctrics.     BAIXA  BAIXA  MOLT BAIX 

Inhalació o ingestió d’agents químics perillosos.  BAIXA  BAIXA  MOLT BAIX 

Exposició a radiacions.     MITJANA BAIXA  BAIX 

Explosions.      BAIXA  BAIXA  MOLT BAIX 

Incendis.      BAIXA  BAIXA  MOLT BAIX 

Causats per sers vius.     BAIXA  BAIXA  MOLT BAIX 

Atropellaments, cops i xocs amb o contra vehicles. BAIXA  ALTA  MODERAT 

Risc per danys a la salut derivats de l’exposició a  

agents químics.      MITJANA BAIXA  BAIX 

Risc per danys a la salut derivats de l’exposició a  

agents físics       MITJANA BAIXA  BAIX 

Risc per danys a la salut derivats de l’exposició a  

agents biològics.     BAIXA  BAIXA  MOLT BAIX 

Risc per danys a la salut derivats de l’exposició a  

agents psicosocials.     BAIXA  BAIXA  MOLT BAIX 

Riscos derivats d’exigències del treball.   BAIXA  BAIXA  MOLT BAIX 

Factors de risc personal.     BAIXA  BAIXA  MOLT BAIX 
Instal·lacions de neteja personal i benestar  

a les obres.      BAIXA  BAIXA  MOLT BAIX 

 

ATROPELLAMENTS, COPS I XOCS AMB VEHICLES O CONTRA VEHICLES 

PER TRÀNSIT INTERN DE L’OBRA 

Mesures preventives 

La traça afectada per les obres ha d’estar senyalitzada i degudament delimitada en zona de talussos.  

Totes les obres amb circulació interna de vehicles han d’estar senyalitzades amb cartells de limitació de 

velocitat.  

En senyalització mòbil, a més a més, cal tenir en compte la Llei de seguretat vial, el Reglament general de 

circulació i el Catàleg de senyals de circulació.  

Cal mantenir les distàncies de seguretat.  

Les maniobres de la maquinària de gran tonatge han de ser dirigides per encarregats o per persones que 

senyalitzin.  

En obres consistents en ampliacions de calçades o similar en què necessàriament el tràfic rodat circula per 

vials afectats per l’obra, quan no es respectin els límits de velocitat o altres senyals, cal recórrer a la policia 

de trànsit competent a la zona.  

Cal exigir la màxima concentració dels conductors de vehicles de l’obra, per tal d’evitar distraccions om a 

conseqüència de la seva activitat.  

En obres nocturnes, cal dotar les màquines i les zones de treball amb la il·luminació necessària. 

Proteccions col·lectives 

Les zones d’emmagatzematge d’aquests productes s’han de situar en zones específiques correctament 

Senyalitzades 

Equips de protecció individual 

Casc.  

Mascareta (en casos especials).  

Calçat de seguretat.  

Roba de treball. 
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EN MANIOBRES AMB MAQUINÀRIA MÒBIL 

Mesures preventives 

Quan aquestes màquines circulin únicament per l’obra, cal verificar que les persones que les condueixen 

estan autoritzades, tenen la formació i la informació específiques de PRL que fixa el RD 1215/1997, de 18 

de juliol, article 5, i se n’han llegit el manual d’instruccions. Si les màquines circulen per una via pública, a 

més a més, cal que els conductors tinguin el carnet de conduir B.  

Cal planificar les zones de circulació i la senyalització provisional de l’obra.  

En actuacions que afectin vies amb trànsit, cal definir una senyalització d’acord amb la norma 8.3.IC.  

Cal respectar la senyalització provisional de l’obra.  

En obres nocturnes, cal dotar les màquines i les zones de treball amb la il·luminació necessària.  

S’han de mantenir els elements de senyalització de la màquina nets i en bon estat.  

Cal mantenir les distàncies de seguretat.  

En maniobres difícils cal recórrer al suport d’un senyalista. 

Proteccions col·lectives 

Quan sigui necessari, s’ha de delimitar la zona de treball d’una màquina o diverses màquines amb 

tanques, malla, cons o similar.  

Quan sigui necessari, cal delimitar les zones de pas de vianants respecte a la dels vehicles, mitjançant la 

col·locació de tanques, malles de senyalització, cons o similar.  

Cal col·locar els senyals i els elements de senyalització provisional d’obra.  

Equips de protecció individual 

Casc (només fora de la màquina).  

Calçat de seguretat.  

Roba i accessoris de senyalització (només fora de la màquina). 

 

ELEMENTS D’URBANITZACIÓ   Probabilitat Gravetat Aval. Risc 

 

Caigudes de persones a diferent nivell.   BAIXA  BAIXA  MOLT BAIX 

Caigudes de persones al mateix nivell.   MITJANA BAIXA  BAIX 

Caigudes d’objectes per desplom.   BAIXA  BAIXA  MOLT BAIX 

Caiguda d’objectes per manipulació.   BAIXA  MITJANA BAIX 

Caiguda d’objectes despresos    BAIXA  MITJANA BAIX 

Cops amb objectes immòbils.    BAIXA  BAIXA  MOLT BAIX 

Cops i contactes amb elements mòbils de la màquina BAIXA  BAIXA  MOLT BAIX 

Cops amb objectes o eines.    MITJANA BAIXA  BAIX 

Projecció de fragments o partícules   BAIXA  BAIXA  MOLT BAIX 

Atrapament per o entre objectes    BAIXA  BAIXA  MOLT BAIX 

Atrapaments per bolcada de màquines.   BAIXA  BAIXA  MOLT BAIX 

Sobreesforços.      BAIXA  BAIXA  MOLT BAIX 

Exposició a temperatures extremes   BAIXA  BAIXA  MOLT BAIX 

Contactes elèctrics.     BAIXA  MITJANA BAIX 

Inhalació o ingestió d’agents químics perillosos.  BAIXA  BAIXA  MOLT BAIX 

Exposició a radiacions.     MITJANA BAIXA  BAIX 

Explosions.      BAIXA  BAIXA  MOLT BAIX 

Incendis.      BAIXA  BAIXA  MOLT BAIX 

Causats per sers vius.     BAIXA  BAIXA  MOLT BAIX 

Atropellaments, cops i xocs amb o contra vehicles. BAIXA  MITJANA BAIX 

Risc per danys a la salut derivats de l’exposició a  

agents químics.      MITJANA BAIXA  BAIX 

Risc per danys a la salut derivats de l’exposició a  

agents físics       BAIXA  BAIXA  MOLT BAIX 

Risc per danys a la salut derivats de l’exposició a  

agents biològics.     BAIXA  BAIXA  MOLT BAIX 

Risc per danys a la salut derivats de l’exposició a  

agents psicosocials.     BAIXA  BAIXA  MOLT BAIX 

Riscos derivats d’exigències del treball.   BAIXA  BAIXA  MOLT BAIX 

Factors de risc personal.     BAIXA  BAIXA  MOLT BAIX 

Instal·lacions de neteja personal i benestar  

a les obres.      BAIXA  BAIXA  MOLT BAIX 

     

GESTIÓ DE RESIDUS     Probabilitat Gravetat Aval. Risc 

 

Caigudes de persones a diferent nivell.   BAIXA  MITJANA BAIX 

Caigudes de persones al mateix nivell.   MITJANA BAIXA  BAIX 

Caigudes d’objectes per desplom.   BAIXA  ALTA  MODERAT 

Caiguda d’objectes per manipulació.   BAIXA  MITJANA BAIX 

Caiguda d’objectes despresos    BAIXA  BAIXA  MOLT BAIX 

Cops amb objectes immòbils.    BAIXA  BAIXA  MOLT BAIX 

Cops i contactes amb elements mòbils de la màquina BAIXA  BAIXA  MOLT BAIX 

Cops amb objectes o eines.    BAIXA  BAIXA  MOLT BAIX 

Projecció de fragments o partícules   BAIXA  BAIXA  MOLT BAIX 

Atrapament per o entre objectes    BAIXA  MITJANA BAIX 

Atrapaments per bolcada de màquines.   BAIXA  MITJANA BAIX 

Sobreesforços.      BAIXA  BAIXA  MOLT BAIX 

Exposició a temperatures extremes   BAIXA  BAIXA  MOLT BAIX 

Contactes elèctrics.     BAIXA  BAIXA  MOLT BAIX 

Inhalació o ingestió d’agents químics perillosos.  BAIXA  MITJANA BAIX 

Exposició a radiacions.     BAIXA  BAIXA  MOLT BAIX 

Explosions.      BAIXA  BAIXA  MOLT BAIX 

Incendis.      BAIXA  BAIXA  MOLT BAIX 

Causats per sers vius.     BAIXA  BAIXA  MOLT BAIX 
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Atropellaments, cops i xocs amb o contra vehicles. BAIXA  ALTA  MODERAT 

Risc per danys a la salut derivats de l’exposició a  

agents químics.      MITJANA MITJANA MODERAT 

Risc per danys a la salut derivats de l’exposició a  

agents físics       MITJANA BAIX  BAIX 

Risc per danys a la salut derivats de l’exposició a  

agents biològics.     BAIXA  MITJANA BAIX 

Risc per danys a la salut derivats de l’exposició a  

agents psicosocials.     BAIXA  BAIXA  MOLT BAIX 

Riscos derivats d’exigències del treball.   BAIXA  BAIXA  MOLT BAIX 

Factors de risc personal.     BAIXA  BAIXA  MOLT BAIX 

Instal·lacions de neteja personal i benestar  

a les obres.      MITJANA BAIXA  BAIX 

 

CAIGUDES D’OBJECTES PER DESPLOM 

PER MANIOBRES INCORRECTES DE LA MÀQUINARIA 

Mesures preventives 

S’ha de verificar que la persona que condueix maquinària està autoritzada, té el carnet B de conduir i té la 

formació i la informació de PRL que fixa el RD 1215/1997, de 18 de juliol, article 5. D’aquesta manera, 

abans de manipular maquinària cal haver-se’n llegit el manual d’instruccions.  

No es poden superar els pendents indicats pel fabricant.  

En reiniciar una activitat després d’haver-se produït pluges importants, cal tenir present que les condicions 

del terreny poden haver canviat.  

Abans d’iniciar els treballs, cal comprovar que tots els dispositius de les màquines responen correctament i 

estan en perfecte estat: frens, cadenes, clàxon, llums estàtics, etc.  

Cal ajustar el seient i els comandaments a la posició adequada.  

Cal assegurar la màxima visibilitat de les màquines i netejar-ne els retrovisors, els parabrises, els llums i 

els miralls.  

S’ha de verificar que la zona de conducció està neta i no té restes d’oli, greix o fang ni objectes 

descontrolats en la zona de comandaments.  

El conductor s’ha de netejar el calçat abans d’utilitzar l’escala d’accés a la cabina.  

Cal conèixer l’alçària màxima de la maquinària per tal d’evitar interferències amb elements viaris, línies 

elèctriques o similar.  

Cal controlar la maquinària únicament des del seient del conductor.  

En actuacions dins de l’aigua, s’ha d’utilitzar la cullera per verificar la profunditat del fons i per descobrir 

possibles cavitats o perills.  

Si la visibilitat en el treball disminueix per circumstàncies meteorològiques o similar per sota dels límits de 

seguretat, cal aparcar la maquinària en un lloc segur i esperar.  

Per desplaçar-se sobre terrenys en pendent, s’ha d’orientar el braç cap a baix gairebé tocant al terra, si 

s’escau.  

Quan les operacions comportin maniobres complexes o perilloses, el maquinista ha de disposar d’un 

senyalista expert que el guiï.  

Cal respectar la senyalització interna de l’obra.  

No es poden utilitzar culleres i accessoris més grans dels que permet el fabricant. 

Cal extreure el material amb vista al pendent.  

S’ha de moure la maquinària amb la pala recollida i en el sentit del moviment, si s’escau.  

Cal evitar desplaçaments de la maquinària en zones a menys de 2 m de la coronació dels talussos.  

S’ha d’estacionar la maquinària en zones retirades, de terreny pla i ferm, sense riscos de desploms, 

d’esllavissaments o inundacions. Cal posar els frens, treure les claus del contacte i tancar l’interruptor de la 

bateria, la cabina i el compartiment del motor.  

S’han de fer manteniments periòdics de la maquinària d’acord amb les instruccions del fabricant. 
Proteccions col·lectives 

Cal delimitar i senyalitzar amb malla de senyalització o similar les zones de risc de desplom. 

Equips de protecció individual 

Casc (només fora de la cabina).  

Calçat de seguretat.  

Faixa i cinturó antivibracions.  

Roba de treball.  

Roba i accessoris de senyalització (només fora de la cabina). 

 

DE MATERIALS TRANSPORTATS DES DE CAMIONS 

Mesures preventives 

No s’han de sobrecarregar els camions ni passar del PMA indicat pel fabricant.  

Cal cobrir la caixa del camió amb lones quan es transportin materials a granel.  

S’han de carregar els materials que cal transportar uniformement repartits i subjectats amb elements 

auxiliars, quan sigui necessari.  

Cal respectar les normes de circulació i mantenir la velocitat adequada en cada cas.  

S’ha de comprovar que la contraporta del camió es troba totalment tancada.  

Cal comprovar el bon estat del remolc. 

Proteccions col·lectives 

No aplicable. 

Equips de protecció individual 

Casc (només fora de la cabina).  

Roba i accessoris de senyalització (només fora de la cabina). 

 

ATROPELLAMENTS, COPS I XOCS AMB VEHICLES O CONTRA VEHICLES 

PER TRÀNSIT INTERN DE L’OBRA 

Mesures preventives 

La traça afectada per les obres ha d’estar senyalitzada i degudament delimitada en zona de talussos.  
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Totes les obres amb circulació interna de vehicles han d’estar senyalitzades amb cartells de limitació de 

velocitat.  

En senyalització mòbil, a més a més, cal tenir en compte la Llei de seguretat vial, el Reglament general de 

circulació i el Catàleg de senyals de circulació.  

Cal mantenir les distàncies de seguretat.  

Les maniobres de la maquinària de gran tonatge han de ser dirigides per encarregats o per persones que 

senyalitzin.  

En obres consistents en ampliacions de calçades o similar en què necessàriament el tràfic rodat circula per 

vials afectats per l’obra, quan no es respectin els límits de velocitat o altres senyals, cal recórrer a la policia 

de trànsit competent a la zona.  

Cal exigir la màxima concentració dels conductors de vehicles de l’obra, per tal d’evitar distraccions om a 

conseqüència de la seva activitat.  

En obres nocturnes, cal dotar les màquines i les zones de treball amb la il·luminació necessària. 

Proteccions col·lectives 

Les zones d’emmagatzematge d’aquests productes s’han de situar en zones específiques correctament 

Senyalitzades 

Equips de protecció individual 

Casc.  

Mascareta (en casos especials).  

Calçat de seguretat.  

Roba de treball. 

 

EN MANIOBRES AMB MAQUINÀRIA MÒBIL 

Mesures preventives 

Quan aquestes màquines circulin únicament per l’obra, cal verificar que les persones que les condueixen 

estan autoritzades, tenen la formació i la informació específiques de PRL que fixa el RD 1215/1997, de 8 

de juliol, article 5, i se n’han llegit el manual d’instruccions. Si les màquines circulen per una via pública, a 

més a més, cal que els conductors tinguin el carnet de conduir B.  

Cal planificar les zones de circulació i la senyalització provisional de l’obra.  

En actuacions que afectin vies amb trànsit, cal definir una senyalització d’acord amb la norma 8.3.IC.  

Cal respectar la senyalització provisional de l’obra.  

En obres nocturnes, cal dotar les màquines i les zones de treball amb la il·luminació necessària.  

S’han de mantenir els elements de senyalització de la màquina nets i en bon estat.  

Cal mantenir les distàncies de seguretat.  

En maniobres difícils cal recórrer al suport d’un senyalista. 

Proteccions col·lectives 

Quan sigui necessari, s’ha de delimitar la zona de treball d’una màquina o diverses màquines amb 

tanques, malla, cons o similar.  

Quan sigui necessari, cal delimitar les zones de pas de vianants respecte a la dels vehicles, mitjançant la 

col·locació de tanques, malles de senyalització, cons o similar.  

Cal col·locar els senyals i els elements de senyalització provisional d’obra. 

Equips de protecció individual 

Casc (només fora de la màquina).  

Calçat de seguretat.  

Roba i accessoris de senyalització (només fora de la màquina). 

 

 

PER TRÀNSIT EXTERN A L’OBRA 

Mesures preventives 

Les obres que incideixin amb la circulació viària han de definir una senyalització provisional d’acord amb 

els criteris de la norma Senyalització d’obres (norma de carreteres 8.3-IC).  

En senyalització mòbil, a més a més, cal tenir en compte la Llei de seguretat vial, el Reglament general de 

circulació i el Catàleg de senyals de circulació.  

Quan les obres impliquin talls temporals de carreteres importants cal posar-ho en coneixement dels seus 

usuaris a través de la premsa o altres mitjans.  

En la definició de la senyalització provisional que cal utilitzar per a una via determinada, cal verificar si el 

propietari de la via té identificats requisits per a aquest tipus d’interferències, i fins i tot és recomanable 

demanar-li que la revisi. 

Proteccions col·lectives 

Cal senyalitzar i delimitar amb tanques, barres New Jersey o similars les obres, excepte el trànsit extern. 

Quan sigui necessari per a la protecció dels treballadors, les vies de circulació de vehicles han d’estar 

delimitades mitjançant franges contínues d’un color visible, preferentment blanc o groc, tenint en compte el 

color del terra. La delimitació ha de respectar les distàncies necessàries de seguretat entre vehicles i 

objectes o vianants.  

Cal col·locar senyalització nocturna i comprovar diàriament el seu funcionament correcte.  

Els senyals han de ser retroreflectants amb nivell 2.  

 La retirada de senyalització mòbil s’ha de fer en l’ordre invers en el qual s’ha col·locat i cal fer-ho 

mitjançant protocols de seguretat.  

Cal anul·lar la senyalització existent de la via quan aquesta senyalització contradigui la d’obra.  

Cal col·locar la senyalització d’obra en l’ordre en el qual se l’hagi de trobar el trànsit. 

Equips de protecció individual 

Calçat de seguretat.  

Roba i accessoris de senyalització. 

 

RISC DE DANYS A LA SALUT DERIVATS DE L’EXPOSICIÓ A AGENTS QUÍMICS 

PER INHALACIÓ DE POLS I FIBRES 

Mesures preventives 

Sempre que la naturalesa de l’operació ho permeti, s’ha de treballar per via humida.  

Per als treballs que, per la naturalesa del risc i/o la seva durada, l’avaluació de riscos així ho determini, cal 

adoptar mesures organitzatives de rotació en el lloc de treball.  
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Cal reduir al mínim el nombre de treballadors exposats.  

S’ha de reduir al mínim la durada i la intensitat de les exposicions a pols.  

S’han d’humitejar els terres abans de netejar-los.  

Cal disposar d’instal·lacions apropiades per a la higiene personal.  

Els treballadors han d’adoptar mesures higièniques adequades, tant personals com d’ordre i neteja en 

l’àrea de treball. Abans de menjar, beure o fumar, els treballadors exposats a pols o fibres s’han de rentar 

les mans, la cara i la boca.  

És prohibit preparar i consumir aliments, com també beure i fumar a les àrees de treball on hi hagi 

exposició a pols o fibres.  

La roba de treball és d’us obligatori durant la jornada laboral, i cal substituir-la per la roba de carrer en 

finalitzar la jornada laboral. La neteja d’aquesta roba de treball cal realitzar-la, com a mínim, una vegada 

per setmana. 

Proteccions col·lectives 

Tots els equips de treball i les eines portàtils, quan tècnicament sigui possible, han d’estar proveïts d’un 

sistema d’aspiració localitzada.  

En operacions que impliquin un risc per emissió de pols o fibres, cal treballar amb un sistema de ventilació 

mecànica adequat. En cas que no sigui possible instal·lar-lo, cal treballar a l’aire lliure; si s’ha de treballar a 

l’interior de locals, aquests locals han d’estar ventilats adequadament. 

Equips de protecció individual 

Casc.  

Ulleres.  

Mascareta.  

Màscara.  

Guants contra agressions químiques.  

Calçat de seguretat.  

Roba de treball. 

 

ESTRUCTURES     Probabilitat Gravetat Aval. Risc 

 

Caigudes de persones a diferent nivell.   MITJANA MITJANA MODERAT 

Caigudes de persones al mateix nivell.   MITJANA MITJANA MODERAT 

Caigudes d’objectes per desplom.   MITJANA MITJANA MODERAT 

Caiguda d’objectes per manipulació.   MITJANA MITJANA MODERAT 

Caiguda d’objectes despresos    MITJANA MITJANA MODERAT 

Cops amb objectes immòbils.    BAIXA  MITJANA BAIX 

Cops i contactes amb elements mòbils de la màquina BAIXA  MITJANA BAIX 

Cops amb objectes o eines.    MITJANA BAIXA  BAIX 

Projecció de fragments o partícules   BAIXA  MITJANA BAIX 

Atrapament per o entre objectes    BAIXA  MITJANA BAIX 

Atrapaments per bolcada de màquines.   BAIXA  MITJANA BAIX 

Sobreesforços.      BAIXA  BAIXA  MOLT BAIX 

Exposició a temperatures extremes   BAIXA  BAIXA  MOLT BAIX 

Contactes elèctrics.     BAIXA  MITJANA BAIX 

Inhalació o ingestió d’agents químics perillosos.  BAIXA  BAIXA  MOLT BAIX 

Exposició a radiacions.     MITJANA BAIXA  BAIX 

Explosions.      BAIXA  BAIXA  MOLT BAIX 

Incendis.      BAIXA  MITJANA BAIX 

Causats per sers vius.     BAIXA  BAIXA  MOLT BAIX 

Atropellaments, cops i xocs amb o contra vehicles. BAIXA  MITJANA BAIX 

Risc per danys a la salut derivats de l’exposició a  

agents químics.      BAIXA  BAIXA  MOLT BAIX 

Risc per danys a la salut derivats de l’exposició a  

agents físics       MITJANA BAIXA  BAIX 

Risc per danys a la salut derivats de l’exposició a  

agents biològics.     BAIXA  BAIXA  MOLT BAIX 

Risc per danys a la salut derivats de l’exposició a  

agents psicosocials.     BAIXA  BAIXA  MOLT BAIX 

Riscos derivats d’exigències del treball.   BAIXA   BAIXA  MOLT BAIX 

Factors de risc personal.     BAIXA  BAIXA  MOLT BAIX 

Instal·lacions de neteja personal i benestar  

a les obres.      BAIXA  BAIXA  MOLT BAIX 

 

CAIGUDES DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 

DES DE PLATAFORMES DE TREBALL 

Mesures preventives 

Cal verificar el bon estat de la plataforma de treball abans de cada utilització i, en especial, l’absència de 

forats i esquerdes.  

S’han de restituir les proteccions col·lectives quan per algun motiu s’hagin retirat provisionalment. Cal 

recordar, però, que abans de retirar una protecció col·lectiva s’ha de demanar autorització a l’encarregat i 

substituir l’acció preventiva de la protecció amb la utilització d’arnès o similar segons el cas.  

S’han d’instal·lar escales prefabricades interiors per comunicar els diferents nivells de la plataforma.  

No es poden col·locar sobre la plataforma escales portàtils ni bastides de cavallets.  

Cal planificar prèviament la geometria de l’estructura per determinar quines mesures de seguretat s’han 

d’adoptar.  

Cal conèixer exactament el tipus de treball que s’ha de fer sobre la plataforma per planificar la distància al 

parament.  

Cal planificar l’ancoratge de la plataforma (a mur, a finestra, entre lloses, etc.) i sol·licitar el pertinent 

permís a la propietat.  

Cal verificar l’estat correcte del sòl que ha d’acollir la plataforma de treball.  

S’han d’utilitzar sistemes de muntatge que permetin garantir la seguretat dels muntadors.  
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 L’encarregat ha de controlar que els muntadors utilitzin un arnès de seguretat contra les caigudes, 

amarrat als components ferms de l’estructura o altres elements externs a aquesta estructura, quan sigui 

necessari segons les condicions de treball.  

Cal col·locar topalls de fusta de 20 x 20 x 2,7 cm sota els fusos de la plataforma.  

Els fusos han de complir la normativa europea UNE-EN 12810 i UNE-EN 12811 i cal respectar el límit 

d’elevació de la femella.  

Cal formar plataformes segures mitjançant mòduls metàl·lics antilliscants.  

La plataforma s’ha de muntar amb tots els seus components, en especial els de seguretat.  

Els muntadors han de seguir estrictament les instruccions del manual de muntatge i manteniment del 

fabricant.  

Els mòduls per formar les plataformes de les bastides (de com a mínim 60 cm d’amplada)  

preferentment han de ser de 30 cm d’amplada, fabricats amb xapa metàl·lica antilliscant o reixeta, soldada 

a la perfileria de  

contorn amb cordó continu. Tots els components han de ser del mateix fabricant i han de tenir la seva 

marca.  

Els tubs i els altres components de la plataforma han d’estar lliures d’oxidacions greus que en puguin 

minvar la resistència. 

L’encarregat ha de vigilar expressament la collada uniforme de les mordasses o ròtules, de manera que no 

quedi cap cargol fluix que pugui permetre moviments descontrolats dels tubs.   

En cas que s’utilitzin suports de fusta, ha de ser fusta en bon estat, sense nusos, perfectament encolada i 

sense deformacions o ruptures.  

Els cavallets sempre s’han de muntar anivellats, mai inclinats.  

Les plataformes s’han de muntar de manera que quedin assentades i s’eviti que es puguin desplaçar. 

S’han d’ancorar les plataformes de treball als cavallets, de manera que quedin perfectament estables. Les 

plataformes no s’han d’instal·lar sobre materials de construcció com ara rajoles, bidons i escales tisora.  

No s’han de col·locar càrregues bruscament sobre les plataformes.  

No s’han de fer moviments bruscos sobre les plataformes.  

No s’han d’acumular càrregues, ni persones, en un mateix punt de la plataforma.  

A les plataformes s’ha de dipositar el material estrictament necessari per fer els treballs.  

El material i les eines de treball s’han de repartir uniformement sobre les plataformes.  

S’han de suspendre totes les activitats relacionades amb la plataforma de treball en condicions 

meteorològiques adverses: vents forts, tempestes amb descàrregues elèctriques, etc.  

Cal mantenir les zones de treball netes i ordenades 

Proteccions col·lectives 

Les plataformes de treball que comportin risc de caiguda d’altura superior a 2 m per als treballadors han de 

tenir baranes resistents, d’una alçària mínima de 90 cm, i, quan sigui necessari per impedir el pas o la 

caiguda de treballadors i d’objectes, han de disposar respectivament d’una protecció  

intermèdia i d’un entornpeu.  

Cal utilitzar plataformes de treball sòlides amb una amplada mínima de 60 cm.  

Quan s’utilitzin cavallets a prop d’obertures, forats d’ascensor, finestres o similar, s’ha de protegir la 

caiguda amb baranes o xarxes segons el cas. 

Equips de protecció individual 

Casc.  

Guants contra agressions mecàniques.  

Calçat de seguretat.  

Arnès (quan sigui necessari).  

Roba de treball. 

DES D’ESCALES MANUALS 

Mesures preventives 

Cal fer servir totes dues mans per pujar i baixar.  

L’escala ha d’estar subjectada per la part superior a l’estructura; per la part inferior ha de disposar de 

sabates antilliscants, grapes o qualsevol mecanisme antilliscant i s’ha d’aguantar sempre sobre superfícies 

planes i sòlides.  

No es poden utilitzar les escales com a passarel·les.  

No es poden empalmar escales, llevat que ho hagi previst el fabricant.  

Cal col·locar-les en un angle de 75º respecte a l’horitzontal.  

Han de sobrepassar en un metre el punt de suport superior.  

Cal revisar les abraçadores de les escales extensibles.  

Els esglaons han d’estar acoblats.  

El tensor ha d’estar completament estirat en les escales de tisora.  

Per utilitzar l’escala cal verificar que ni les sabates ni la mateixa escala no estan brutes de substàncies que 

patinin: greix, oli, etc.  

Per utilitzar l’escala cal mantenir el cos en l’amplada d’aquesta escala.  

Cal evitar realitzar activitats amb vibracions excessives o pesos importants.  

No es pot moure l’escala quan hi hagi un treballador.  

En les escales de tisora, l’operari no es pot situar una cama a cada lateral de l’escala.  

Les escales de tisora han d’estar dotades amb un sistema antiobertura.  

Són prohibits el transport i la manipulació de càrregues en les escales de mà quan el pes o les dimensions 

de la càrrega puguin comprometre la seguretat del treballador.  

Els travessers de les escales han d’estar en posició horitzontal.  

L’ascens i descens i els treballs des d’escales s’han de fer de cara als escalons.  

El transport a mà d’una càrrega per una escala de mà s’ha de fer de manera que no impedeixi una 

subjecció segura.  

No es poden utilitzar escales acabades de pintar.  

No es poden utilitzar escales de mà de més de 5 metres de longitud, la resistència de les quals no tingui 

garanties. 

Les escales suspeses s’han de fixar de manera segura per tal d’evitar moviments de balanceig.  

Les escales compostes de varis elements adaptables o extensibles han d’utilitzar-se de manera que la 

immobilització recíproca dels diferents elements estigui assegurada.  
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No es permet fer servir escales de mà en els treballs a prop d’obertures, forats d’ascensor, finestres o 

similar si no estan prou protegits.  

És prohibit l’ús simultani de l’escala manual per més d’un treballador.  

Cal mantenir les zones de treball netes i ordenades. 

Proteccions col·lectives 

En treballs a prop d’obertures, forats d’ascensor, finestres o similar s’han de col·locar les proteccions 

col·lectives més adequades a la geometria de la zona que cal protegir. 

Equips de protecció individual 

Casc.  

Calçat de seguretat.  

Arnès (per sobre de 3,5 m).  

Roba de treball. 

 

CAIGUDES DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 

PER ORDRE I NETEJA INSUFICIENTS 

Mesures preventives 

S’han d’evitar abocaments de greixos o líquids que facilitin les relliscades.  

Cal passar les canalitzacions provisionals, en especial les elèctriques, penjades del sostre.  

Cada treballador ha de mantenir net i ordenat el seu lloc de treball, recollir periòdicament els residus que 

genera i llençar-los en els contenidors pertinents.  

Cada treballador ha de ser responsable de tenir ordenades les seves eines de treball i evitar que dificultin 

el pas o les activitats d’altres companys.  

Cal evitar la presència de maquinària, equips o materials en les zones de pas.  

Quan les circumstàncies o la tipologia de l’obra ho requereixin, l’equip d’obra ha de planificar els passos i 

els itineraris del personal a l’interior de l’obra i, quan calgui, cal que se senyalitzin i es delimitin.  

Cal definir adequadament els sistemes de transport intern i evacuació dels residus: carretons, tremuges o 

similar.  

Cal definir adequadament la tipologia i la quantitat dels contenidors que han de contenir els residus. 

Proteccions col·lectives 

S’ha de definir i senyalitzar degudament les zones d’apilament i emmagatzematge de materials i residus, 

com també les zones destinades a la maquinària. 

Equips de protecció individual 

Casc.  

Calçat de seguretat.  

Roba de treball. 

 

PER RELLISCADES 

Mesures preventives 

S’han d’emmagatzemar els envasos de productes especials (olis, greixos, pintures, etc.) en posició 

vertical, en zones prèviament definides, sobre paviments impermeables, a cobert i sempre que sigui 

possible en cubetes.  

Cal col·locar cubetes sota les aixetes o les zones de subministrament de productes que puguin generar 

residus especials, per tal de recollir abocaments incontrolats o degoteigs.  

S’han de definir els contenidors necessaris i adequats per als residus especials.  

Cal acotar les zones d’apilament de materials susceptibles de provocar relliscades per evitar-ne l’expansió 

incontrolada.  

Cal abocar material absorbent en zones humides on es pugui produir fàcilment verdet.  

S’ha de mantenir el calçat sempre net de restes de fang o elements que puguin provocar relliscades.  

Cal mantenir les eines ordenades i fora del lloc de pas.  

Cal mantenir les zones de treball netes i ordenades. 

Proteccions col·lectives 

S’han de definir i senyalitzar les zones susceptibles de provocar relliscades després d’haver-se produït 

vessaments importants de productes químics o similars. 

Equips de protecció individual 

Casc.  

Calçat de seguretat.  

Roba de treball. 

 

PER IL·LUMINACIÓ INSUFICIENT 

Mesures preventives 

Sempre que sigui possible, cal mantenir la il·luminació natural i completar-la només quan sigui necessari.  

La il·luminació artificial ha de ser apropiada i prou intensa, i el color de la llum no ha d’ocasionar efectes 

negatius, de manera que el color més recomanat és el blanc.  

S’ha d’utilitzar preferentment la il·luminació artificial general, complementada amb llums localitzades en 

zones concretes que requereixin nivells d’il·luminació més elevats.  

Cal adequar els nivells d’il·luminació d’acord amb el tipus de treball i depenent del grau de dificultat. 

Aquests nivells es troben tipificats segons la legislació vigent com a nivells mínims d’il·luminació.  

Cal dotar els sistemes d’enllumenat artificial dels quadres amb els dispositius de protecció adequats i en 

bon estat de manteniment.  

S’ha de verificar que els sistemes d’il·luminació utilitzats no originen riscos elèctrics, d’incendi o explosió.  

S’han de substituir les bombetes o fluorescents fosos.  

Cal netejar periòdicament els llums i les proteccions transparents.  

Cal mantenir les zones de treball netes i ordenades. 

Proteccions col·lectives 

No aplicable.  

Equips de protecció individual 

Casc.  

Calçat de seguretat.  
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Roba de treball. 

 

EN EL MUNTATGE D’ARMADURES 

Mesures preventives 

És prohibit córrer sobre les armadures.  

Cal apilar els materials en llocs adequats i, quan sigui necessari, delimitar aquestes zones.  

S’ha de verificar el bon estat i la col·locació correcta dels elements auxiliars que s’utilitzin en aquestes 

fases de l’obra: cables, encofrats, escales, etc.  

Cal mantenir les eines ordenades i fora del lloc de pas.  

Cal mantenir les zones de treball netes i ordenades. 

Proteccions col·lectives 

Quan sigui necessari, cal utilitzar passarel·les, de com a mínim 60 cm, per caminar per sobre de les 

armadures muntades.  

En situacions puntuals i específiques, s’han de protegir les armadures amb caputxons protectors. 

Equips de protecció individual 

Casc.  

Calçat de seguretat.  

Roba de treball. 

 

PER ENSOPEGAR AMB CABLES ELECTRIMÀNEGUES 

Mesures preventives 

Cal fer tota l’estesa elèctrica de manera aèria i prevenir la circulació de persones i vehicles.  

Cal cobrir els cables o mànegues de manera provisional a les zones de pas.  

Sempre que sigui possible, no s’han de fer servir cables excessivament llargs.  

Cal planificar la distribució adequada d’endolls elèctrics.  

Cal mantenir les zones de treball netes i ordenades. 

Proteccions col·lectives 

Cal definir i senyalitzar les zones afectades per aquests elements quan la quantitat o la perillositat ho  

requereixin.  

Equips de protecció individual 

Casc.  

Calçat de seguretat.  

Roba de treball. 

 

PER CAMINAR PER SUPERFICIES IRREGULARS 

Mesures preventives 

Cal il·luminar correctament les zones de treball.  

És prohibit caminar per sobre els carrils ferroviaris.  

Cal desplaçar-se amb precaució en les zones amb superfícies irregulars.  

S’han d’evitar vessaments de greixos o líquids que facilitin les relliscades.  

Cada treballador ha de ser responsable de tenir ordenades les seves eines de treball i evitar que dificultin 

el pas o les activitats dels altres companys.  

Cal mantenir les zones de treball netes i ordenades. 

Proteccions col·lectives 

Separar degudament les zones d’apilament i emmagatzematge de materials i residus, com també la zona 

destinada a la maquinària i zones de pas.  

Quan les circumstàncies o la tipologia de l’obra ho requereixin, l’equip d’obra ha de planificar els passos i 

els itineraris del personal a l’interior de l’obra i, quan sigui necessari, senyalitzar-los i delimitar-los.  

Equips de protecció individual 

Casc.  

Guants contra agressions mecàniques.  

Calçat de seguretat.  

Roba i accessoris de senyalització. 

 

CAIGUDES D’OBJECTES PER DESPLOM 

PER MAL APUNTALAMENT D’ENCOFRATS  

Mesures preventives 

S’han de col·locar d’acord amb les indicacions del fabricant i de manera proporcionada amb la càrrega que 

han de suportar.  

Els puntals han d’estar en perfectes condicions de manteniment.  

S’ha d’evitar la col·locació amb passadors improvisats i d’altres fabricants en general.  

Una vegada s’ha formigonat, cal verificar que els puntals treballin de manera homogènia i, si s’escau, 

ajustar- los.  

Cal verificar que els puntals s’han col·locat de manera perfectament vertical. En cas que s’hagin de 

col·locar de manera inclinada cal falcar-los amb taulons o similar. 

Proteccions col·lectives 

En la fase de muntatge i desmuntatge dels puntals, cal evitar l’accés de personal aliè a l’operació. 

Equips de protecció individual 

Casc.  

Calçat de seguretat.  

Roba de treball. 

 

CAIGUDES D’OBJECTES PER MANIPULACIÓ 

MANUAL DE CÀRREGUES 

Mesures preventives 

No s’han de fer moviments bruscos durant la manipulació o el transport de càrregues.  

No es poden manipular ni transportar materials de pesos excessius per a la persona.  

Abans d’aixecar la càrrega, cal examinar-la per detectar cantons punxeguts, brutícies, etc., i decidir, 

segons la forma, el pes i el volum, el millor lloc per subjectar-la.  
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Quan el trasllat d’aquests materials s’hagi de fer utilitzant elements auxiliars com ara escales, bastides o 

similar, aquests elements han de ser emprats de manera adequada.  

En el moment d’iniciar l’aixecament de la càrrega, els peus han d’estar separats una distància equivalent a 

l’amplada de l’espatlla.  

Cal ajupir-se doblegant els genolls, mai l’esquena.  

En càrregues pesants o difícils de manipular, cal recórrer a l’ajuda d’un altre treballador.  

S’ha de verificar l’estat correcte de les eines abans d’utilitzar-les.  

Cal utilitzar les eines correctament. 

Proteccions col·lectives 

No aplicable 

Equips de protecció individual 

Casc.  

Calçat de seguretat.  

Guants contra agressions mecàniques.  

Roba de treball. 

MECÀNICA DE CÀRREGUES 

Mesures preventives 

S’ha d’utilitzar l’equip d’elevació segons les instruccions del fabricant.  

En cap cas, l’operari no pot pujar a la càrrega.  

No s’han de fer moviments bruscos en l’arrencada i la hissada de la càrrega.  

Cal respectar les limitacions de càrrega indicades pel fabricant, les quals han d’estar en un lloc visible.  

S’ha de subjectar la càrrega de manera estable a través dels punts d’ancoratge i les eslingues que calguin.  

Quan la tipologia dels elements transportats, com, per exemple, la mida, ho requereixi, cal recobrir tot el 

material amb una xarxa o similar.  

Cal verificar l’existència del pestell de seguretat en els ganxos.  

És prohibit treballar quan les condicions meteorològiques posin en perill les condicions de seguretat.  

Cal comprovar el bon estat de les eslingues, els cables i els altres elements de subjecció en cada 

utilització.  

Cal verificar i respectar les indicacions de càrrega màxima admissible.  

En cap cas l’operari que carrega i descarrega la càrrega no s’ha de col·locar sota la càrrega mentre està 

suspesa.  

Hi ha d’haver un codi de senyals conegut per tots els operaris que intervinguin en treballs relacionats amb 

l’arrencada i la hissada de la càrrega. 

Proteccions col·lectives 

Cal senyalitzar la zona de treball quan sigui necessari. 

Equips de protecció individual 

Casc.  

Guants contra agressions mecàniques.  

Calçat de seguretat.  

Roba de treball. 

CAIGUDES D’OBJECTES DESPRESSOS 

PER MALA SUBJECCIÓ DE CÀRREGUES SUSPESES 

Mesures preventives 

Si alguna de les maniobres i les operacions queda fora de la visual de l’abast del gruista, cal acompanyar-

lo d’un senyalista.  

No s’han de fer moviments bruscos en l’arrencada i la hissada de la càrrega.  

Cal respectar les limitacions de càrrega indicades pel fabricant en la placa de càrregues.  

Cal subjectar la càrrega des de dos punts equidistants, de manera que la càrrega es transporti 

horitzontalment.  

Quan la tipologia dels elements transportats, com, per exemple, la mida, ho requereixi, cal recobrir tot el 

material amb una xarxa, una gàbia tancada o similar.  

Cal verificar l’existència del pestell de seguretat en els ganxos.  

És prohibit treballar quan les condicions meteorològiques posin en perill les condicions de seguretat.  

Cal comprovar el bon estat de les eslingues, els cables i els altres elements de subjecció en cada 

utilització. 

Proteccions col·lectives 

No es poden transportar càrregues per sobre el personal.  

És prohibit romandre sota les càrregues suspeses.  

Són prohibits la suspensió o el transport aeri de persones mitjançant l’equip d’elevació.  

Cal senyalitzar la zona de treball quan sigui necessari. 

Equips de protecció individual 

Casc.  

Guants contra agressions mecàniques.  

Calçat de seguretat.  

Roba de treball. 

 

PER MANIPULACIÓ D’EINES 

Mesures preventives 

Totes les eines s’han de portar en cinturons portaeines, caixes o similar, habilitades per a aquest ús.  

Cal subjectar les eines de manera estable pel mànec corresponent. Aquest mànec no ha de presentar 

vores tallants, sinó que les vores han de ser antilliscants i, en alguns casos, aïllants.  

Cal escollir l’eina més adequada a nivell de tipologia o dimensions per a cada activitat.  

Cal utilitzar les eines amb les postures més ergonòmiques possibles.  

Cal evitar anar sobrecarregat d’eines.  

Les eines han de ser prou resistents, i la unió dels seus diferents components ha de ser ferma, per tal de 

suportar grans esforços. 

Proteccions col·lectives 

Cal col·locar xarxes de protecció o similar sota les àrees de treball, en els casos que sigui necessari. 

Equips de protecció individual 

Casc.  
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Guants contra agressions mecàniques.  

Calçat de seguretat.  

Roba de treball. 

 

DES DE PLATAFORMES DE TREBALL 

Mesures preventives 

Cal verificar que la plataforma de treball està perfectament estabilitzada. Quan es tracta de bastides, cal 

que estiguin perfectament travades, i els ancoratges han d’estar situats d’acord amb les indicacions de 

l’estudi tècnic.  

En el muntatge de bastides, cal pujar els seus components subjectats amb cordes amb nusos segurs.  

La plataforma de treball ha de ser sòlida, antilliscant i sense forats.  

Les plataformes s’han de muntar amb tots els seus components, en especial, els de seguretat.  

No s’han de fer moviments bruscos sobre les plataformes.  

No s’han d’acumular càrregues, ni persones en un mateix punt de la plataforma.  

Les plataformes han de contenir el material estrictament necessari per fer els treballs.  

Els materials i les eines de treball s’han de repartir uniformement sobre les plataformes.  

Cal realitzar les proves de càrrega a les bastides penjades.  

Cal mantenir les zones de treball netes i ordenades. 

Proteccions col·lectives 

Les plataformes de treball han de tenir baranes resistents, d’una alçària mínima de 90cm, i, quan sigui 

necessari per impedir el pas o la caiguda de treballadors i d’objectes, han de disposar respectivament 

d’una protecció intermèdia i d’un entornpeu.  

Quan sigui necessari, s’han de delimitar les àrees susceptibles de rebre la caiguda d’objectes amb 

tanques metàl·liques o similar i col·locar la senyalització pertinent.  

Quan sigui necessari, cal posar xarxes.  

Quan sigui necessari, s’han de col·locar marquesines.  

Quan s’utilitzin plataformes a prop d’obertures, forats d’ascensor, finestres o similar, s’ha de protegir la 

caiguda amb baranes o xarxes, segons el cas. 

Equips de protecció individual 

Casc.  

Calçat de seguretat. 

 

5. RELACIÓ DE MAQUINÀRIA A UTILITZAR A L’OBRA, RISCOS I MESURES PREVENTIVES.  
MAQUINÀRIA FIXA 

CARGOLADORA  

Definició 

Equip de treball que s’utilitza essencialment per a la unió de peces o elements en els treballs de muntatge 

d’estructures de qualsevol classe. 

Riscos 

Caiguda d’objectes per manipulació.  

Cops per objectes o eines.  

Contactes elèctrics.  

Risc de danys a la salut derivats de l’exposició a agents físics: sorolls i vibracions. 

Mesures Preventives 

Cal utilitzar cargoladores amb el marcatge CE prioritàriament o adaptades al RD 1215/1997.  

Cal formació específica per a la utilització d’aquest equip.  

S’han de seguir les instruccions del fabricant.  

Cal mantenir les zones de treball netes i ordenades. 

Normes d’ús i manteniment 

Abans de començar els treballs, s’ha de verificar el bon estat dels elements elèctrics de la màquina i, en  

especial, els cables d’alimentació.  

Abans de fer servir la cargoladora, cal alinear degudament l’eix del cargol amb l’eix de la màquina.  

S’ha d’evitar la presència de cables elèctrics en les zones de pas.  

Cal evitar entrar en contacte amb l’accessori de gir en rotació.  

Ha de disposar d’empunyadura amb polsador, que en deixar de prémer-se la màquina s’ha d’aturar  

automàticament.  

Han de ser reparades per personal autoritzat. 

La connexió o subministrament elèctric s’ha de realitzar amb mànega antihumitat, excepte en eines que 

funcionin amb bateria.  

Les operacions de neteja i manteniment s’han d’efectuar després d’haver desconnectat prèviament la 

xarxa elèctrica o la bateria. Cal fer aquestes operacions amb equilibri estable i col·locar els peus 

correctament.  

S’han de substituir immediatament les eines gastades o esquerdades.  

Cal desconnectar aquest equip de la xarxa elèctrica o treure la bateria, quan no s’utilitzi.  

S’han de fer manteniments periòdics a aquests equips.  

El canvi d’accessoris s’ha de realitzar amb l’equip desconnectat de la xarxa elèctrica, o amb la bateria 

extreta.  

Cal verificar que els accessoris estan en perfecte estat abans de col·locar-los.  

Cal escollir l’accessori més adequat per a cada aplicació i només aquells que siguin específics per a 

aquest grup de màquines. 

Equips de protecció individual 

Casc.  

Protectors auditius: taps o auriculars.  

Ulleres.  

Guants contra agressions mecàniques.  

Calçat de seguretat. 
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COMPRESSOR 

Definició 

Equip de treball la missió del qual consisteix a produir un cabal d’aire a una pressió determinada segons 

les necessitats de les màquines que ha d’accionar. Si és mòbil, que és el cas més freqüent, es pot 

transportar fàcilment d’un lloc a l’altre gràcies al seu muntatge sobre xassís amb rodes. 

Riscos 

Cops contra objectes immòbils.  

Atrapaments per objectes o entre objectes.  

Contactes tèrmics.  

Contactes elèctrics.  

Inhalació o ingestió d’agents químics perillosos.  

Risc de danys a la salut derivats de l’exposició a agents físics: sorolls i vibracions. 

Mesures Preventives 

Cal utilitzar compressors amb el marcatge CE prioritàriament o adaptades al RD 1215/1997.  

Cal formació específica per a la utilització d’aquest equip.  

S’han de seguir les instruccions del fabricant.  

Cal mantenir les zones de treball netes i ordenades. 

Normes d’ús i manteniment 

Abans de començar a treballar, cal netejar els possibles vessaments d’oli o combustible que hi pugui 

haver.  

Cal proveir de combustible amb el motor aturat.  

Cal col·locar el compressor a una distància considerable de la zona de treball per evitar que s’uneixin els 

dos tipus de soroll.  

El compressor ha de quedar estacionat amb la llança d’arrossegament en posició horitzontal i amb les 

rodes subjectades mitjançant topalls antilliscants. Les operacions de neteja i manteniment s’han d’efectuar 

després d’haver desconnectat prèviament la xarxa elèctrica o la bateria. Cal fer aquestes operacions amb 

equilibri estable i col·locar els peus correctament.  

S’han de substituir immediatament les eines gastades o esquerdades.  

Cal desconnectar aquest equip de la xarxa elèctrica o treure la bateria, quan no s’utilitzi.  

S’han de fer manteniments periòdics a aquests equips.  

El compressor ha de quedar estacionat amb la llança d’arrossegament en posició horitzontal i amb les 

rodes subjectades mitjançant topalls antilliscants.  

Els compressors de combustible han de ser proveïts amb el motor aturat per tal d’evitar incendis o  

explosions.  

Cal evitar la presència de cables elèctrics en les zones de pas.  

S’ha d’evitar respirar vapors de combustible.  

Han de ser reparats per personal autoritzat.  

No es poden fer treballs a prop del seu tub d’escapament.  

No s’han de fer treballs de manteniment amb el compressor en funcionament.  

Cal revisar periòdicament tots els punts d’escapament del motor.  

S’ha de situar el compressor a una distància mínima de 2 m de les vores de coronació de les excavacions.  

Cal realitzar manteniments periòdics a aquests equips.  

Proteccions col·lectives  

A la via pública, aquesta activitat s’ha d’aïllar degudament de les persones o els vehicles.  

Abans de posar en funcionament la màquina, cal assegurar-se que estiguin muntades totes les tapes i les 

carcasses protectores.  

S’ha de situar el compressor en zones habilitades, de manera que s’evitin zones de pas o zones massa 

properes a l’activitat de l’obra.  

Cal utilitzar compressors aïllats mitjançant carcasses que han de romandre sempre tancades. 

Equips de protecció individual 

Casc.  

Protectors auditius: taps o auriculars segons el cas.  

Guants contra agressions d’origen tèrmic.  

Calçat de seguretat. 

 

EQUIP D’OXITALL 

Definició 

Equip de treball que consisteix en un sistema de soldadura i tall caracteritzat per la utilització d’un bufador i 

gasos (acetilè i oxigen) en estat comprimit. 

Riscos 

Caiguda de persones a diferent nivell.  

Caiguda de persones al mateix nivell.  

Caiguda d’objectes per desplom.  

Caiguda d’objectes per manipulació.  

Trepitjades sobre objectes.  

Projecció de fragments o partícules.  

Contactes tèrmics.  

Inhalació o ingestió d’agents químics perillosos.  

Exposició a radiacions.  

Explosions.  

Incendis.  

Risc de danys a la salut derivats de l’exposició a agents químics: gasos.  

Risc de danys a la salut derivats de l’exposició a agents físics: radiacions. 

Mesures Preventives 

Cal utilitzar equips d’oxitall amb el marcatge CE prioritàriament o adaptades al RD 1215/1997.  

Cal formació específica per a la utilització d’aquest equip.  

S’han de seguir les instruccions del fabricant.  

Cal mantenir les zones de treball netes i ordenades. 
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Normes d’ús i manteniment 

S’han d’emmagatzemar les ampolles allunyades de possibles contactes elèctrics, separades de les fonts 

de calor i protegides del sol.  

Cal netejar periòdicament el broc del bufador.  

Cal utilitzar per a cada treball la pressió correcta. S’ha de consultar l’escala de pressions.  

Cal fer servir un encenedor de guspires per encendre el bufador.  

S’ha de comprovar l’existència de vàlvules antiretrocés en el manòmetre i la canya.  

Cal comprovar que la unió entre mànegues sigui de connexions estanques.  

El grup ha d’estar fora del recinte de treball.  

En la manipulació de les bombones, cal evitar donar-los cops i agafar-les per les aixetes. Les bombones 

en servei han d’estar en posició vertical en els seus suports o carros.  

En la utilització d’aquest equip en zones amb un risc especial d’incendi, cal preveure la presència 

d’extintors.  

És prohibit fer servir bombones de gasos en posició inclinada.  

És prohibit treballar en condicions climatològiques adverses: vent fort i pluja.  

Són prohibits els treballs de soldadura i tall en locals on s’emmagatzemin materials inflamables o  

combustibles.  

Han de ser reparades per personal autoritzat.  

L’aixeta de la bombona s’ha d’obrir lentament.  

L’emmagatzematge de les bombones s’ha de fer verticalment.  

Les aixetes i els manoreductors de les bombones d’oxigen han d’estar sempre nets de greixos, olis o 

combustible de qualsevol tipus.  

Les bombones, tant plenes com buides, s’han de traslladar en posició vertical i lligades a un 

portabombones.  

No s’ha d’abandonar l’equip mentre estigui en funcionament.  

No es permet soldar a l’interior de contenidors, dipòsits o barrils mentre no hagin estat netejats  

completament i desgasificats amb vapor, si és necessari.  

No es pot treballar amb la roba bruta de greix, dissolvent o altres substàncies inflamables.  

No s’ha de penjar mai el bufador a les bombones, encara que estigui apagat.  

No s’han de consumir del tot les bombones, per tal de mantenir sempre una petita sobrepressió al seu 

interior.  

No s’han d’efectuar treballs de tall a prop de llocs on s’estiguin realitzant operacions de desgreixament, ja  

que es poden formar gasos perillosos.  

No s’han de tocar peces acabades de tallar.  

No s’ha d’utilitzar l’oxigen per netejar o bufar peces o per ventilar una estança.  

Per apagar el bufador, primer cal tancar la vàlvula d’acetilè i, a continuació, la d’oxigen.  

Per encendre el bufador, cal obrir primer lleugerament la vàlvula d’oxigen i, després, la d’acetilè en més 

proporció. A continuació, cal encendre la mescla i regular la flama.  

Per tal de mantenir en bon estat les mànegues, cal evitar que estiguin en contacte amb productes químics, 

superfícies calentes, elements tallants o elements punxants. Així mateix, cal evitar la formació de bucles o 

nusos en la seva utilització.  

� Periòdicament, cal verificar que les mànegues no tenen fugues i revisar especialment les juntures, els 

ràcords i les aixetes. 

Cal canviar de mànegues quan es detecti que estan deteriorades o trencades.  

S’han de substituir immediatament les eines gastades o esquerdades.  

S’ha d’evitar que les guspires produïdes pel bufador arribin o caiguin sobre les bombones o les mànegues.  

No es poden barrejar bombones plenes amb buides i bombones amb gasos diferents.  

S’han de fer manteniments periòdics a aquests equips. 
Proteccions col·lectives  

El lloc de treball ha d’estar ben ventilat o amb sistemes d’extracció adequats.  

S’han de senyalitzar les entrades a la zona d’emmagatzematge d’aquests equips amb el senyal de «perill 

d’explosió» i «prohibit fumar».  

Si es realitzen treballs de tall in situ, cal procurar limitar la cascada de guspires i trossos de ferro col·locant 

una manta ignífuga.  

Cal situar l’equip en zones habilitades, de manera que s’evitin zones de pas o zones massa properes a 

l’activitat de l’obra.  

Cal verificar que al voltant de la zona de soldadura no hi ha altres persones. En cas contrari, cal fer servir 

proteccions col·lectives, amb mampares o proteccions individuals.  

Cal emmagatzemar aquests equips en llocs coberts i fora de les zones de pas. 

Equips de protecció individual 

Casc.  

Ulleres.  

Pantalles facials, amb protectors amb filtre que protegeixi de la projecció violenta de partícules i de les  

radiacions de la soldadura.  

Guants contra agressions d’origen tèrmic.  

Manyoples.  

Maniguets i mànegues.  

Calçat de seguretat.  

Polaines.  

Davantals de protecció contra les agressions mecàniques.  

Arnès (en treballs en alçària).  

Roba de treball de cotó (ignífuga i ajustada). 

 

EQUIP DE SOLDADURA PER ARC ELÈCTRIC  

Definició 

Equip de treball que consisteix en un sistema de soldadura caracteritzat perquè l’arc elèctric salta entre la 

peça que cal soldar sotmesa a un dels pols de la font d’energia i l’elèctrode que es troba connectat a l’altre 

pol. 
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Riscos 

Caigudes de persones a diferent nivell.  

Caigudes de persones al mateix nivell.  

Trepitjades sobre objectes.  

Cops contra objectes immòbils.  

Projecció de fragments o partícules.  

Contactes tèrmics.  

Contactes elèctrics.  

Inhalació o ingestió d’agents químics perillosos.  

Exposició a radiacions.  

Explosions.  

Incendis.  

Risc de danys a la salut derivats de l’exposició a agents químics: gasos.  

Risc de danys a la salut derivats de l’exposició a agents físics: radiacions. 

Mesures Preventives 

S’han d’utilitzar equips de soldadura amb el marcatge CE prioritàriament o adaptades al RD 1215/1997.  

Cal formació específica per a la utilització d’aquest equip.  

Els portaelectrodes han de tenir el suport de manutenció en material aïllant i en perfecte estat de  

manteniment.  

S’han de seguir les instruccions del fabricant.  

Cal mantenir les zones de treball netes i ordenades. 

Normes d’ús i manteniment 

Abans de començar a treballar, cal netejar els possibles vessaments d’oli o combustible que hi pugui 

haver.  

Cal comprovar periòdicament l’estat dels cables d’alimentació, les pinces, etc.  

Cal desconnectar l’equip de soldadura en pauses d’una certa durada.  

El grup ha d’estar fora del recinte de treball.  

Als treballs en zona humida o mullada, la tensió nominal de treball no pot excedir de 50 V en c.a. o 75 V en 

c.c..  

En la utilització d’aquest equip en zones amb un risc especial d’incendi, cal preveure la presència 

d’extintors.  

És prohibit treballar en condicions climatològiques adverses: vent fort i pluja.  

Són prohibits els treballs de soldadura i tall en locals on s’emmagatzemin materials inflamables o 

combustibles.  

S’ha d’evitar la presència de cables elèctrics en les zones de pas.  

Han de ser reparats per personal autoritzat.  

La connexió o subministrament elèctric s’ha de realitzar amb mànega antihumitat.  

 Les operacions de neteja i manteniment s’han d’efectuar després d’haver desconnectat prèviament la 

xarxa elèctrica.  

Quan els treballs de soldadura s’efectuïn en locals molt conductors, es recomana la utilització de petites 

tensions. Per altra banda, la tensió en buit entre l’elèctrode i la peça a soldar, no ha de ser superior a 90 V, 

valor eficaç per corrent altern i 150 V en corrent continu.  

No s’ha d’abandonar l’equip mentre estigui en funcionament.  

No s’han de canviar els elèctrodes sense guants, amb els guants molls o sobre una superfície mullada.  

No es permet soldar a l’interior de contenidors, dipòsits o barrils mentre no hagin estat netejats 

completament i desgasificats amb vapor, si és necessari.  

No es pot treballar amb la roba bruta de greix,dissolvent o altres substàncies inflamables.  

No s’han de refredar els elèctrodes submergint-los en aigua.  

No s’han d’efectuar treballs de soldadura a prop de llocs on s’estiguin realitzant operacions de 

desgreixatge, ja que es poden formar gasos perillosos.  

No s’han de tocar peces que s’acaben de soldar.  

Per mirar l’arc voltaic cal utilitzar una pantalla facial amb protectors amb filtre que protegeixi de la projecció 

violenta de partícules i de les radiacions de la soldadura.  

S’han de substituir immediatament les eines gastades o esquerdades.  

Cal desconnectar aquest equip de la xarxa elèctrica quan no s’utilitzi.  

S’han de fer manteniments periòdics a aquests equips. 
Proteccions col·lectives  

El lloc de treball ha d’estar ben ventilat o amb sistemes d’extracció adequats.  

Cal verificar que al voltant de la zona de soldadura no hi ha altres persones. En cas contrari, cal fer  

servir proteccions col·lectives, amb mampares o proteccions individuals.  

Cal emmagatzemar aquests equips en llocs coberts i fora de les zones de pas. 

Equips de protecció individual 

Casc.  

Ulleres.  

Pantalles facials, amb vidre filtrant, que protegeixi de la projecció violenta de partícules i de les radiacions  

de soldadura.  

Guants contra agressions d’origen tèrmic.  

Manyoples.  

Maniguets i mànegues.  

Calçat de seguretat.  

Polaines.  

Davantals de protecció contra les agressions mecàniques.  

Arnès (en treballs en alçària).  

Roba de treball de cotó (ignífuga i ajustada). 
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ESMOLADORA ANGULAR  

Definició 

Equip de treball que s’utilitza generalment en l’eliminació o l’acabat de cordons de soldadura, esmolada 

(desbarbament) de superfícies i contorns, tall de metall o activitats similars. N’hi ha dos grans tipus: 

miniesmoladores i esmoladores. 

Riscos 

Caiguda d’objectes per manipulació.  

Cops i contactes amb elements mòbils de la màquina.  

Cops per objectes o eines.  

Projecció de fragments o partícules.  

Sobreesforços.  

Contactes tèrmics.  

Contactes elèctrics.  

Risc de danys a la salut derivats de l’exposició a agents químics: pols.  

Risc de danys a la salut derivats de l’exposició a agents físics: sorolls i vibracions. 

Mesures Preventives 

Cal utilitzar esmoladores amb el marcatge CE prioritàriament o adaptades al RD 1215/1997.  

Cal formació específica per a la utilització d’aquest equip.  

S’han de seguir les instruccions del fabricant.  

Cal mantenir les zones de treball netes i ordenades.  

És recomanable:  

. Esmoladores amb dispositius d’home mort electrònic, sobretot en miniesmoladores.  

. Esmoladores amb dispositius electrònics antibloqueig del disc, sobretot en miniesmoladores.  

. Esmoladores amb proteccions contra torsió de les carcasses.  

. Esmoladores amb dispositius limitadors de corrent per al treball amb grups electrògens portàtils. 

Normes d’ús i manteniment 

Abans de col·locar una nova mola d’abrasió, s’ha de controlar que aquesta mola i la coberta de protecció 

estiguin en perfecte estat.  

Abans de començar a treballar, cal netejar els possibles vessaments d’oli o combustible que hi pugui 

haver.  

S’ha d’evitar la presència de cables elèctrics en les zones de pas.  

Cal extremar precaucions amb la mola d’abrasió.  

Ha de disposar d’empunyadura amb polsador, que en deixar de prémer-se la màquina s’ha d’aturar  

automàticament.  

Han de ser reparades per personal autoritzat.  

La connexió o subministrament elèctric s’ha de realitzar amb mànega antihumitat.  

Les operacions de neteja i manteniment s’han d’efectuar després d’haver desconnectat prèviament la 

xarxa elèctrica o la bateria.  

No s’ha de colpejar el disc al mateix temps que es talla.  

No es poden esmolar zones poc accessibles ni en posició inclinada lateralment, ja que el disc es pot 

trencar i provocar lesions per projecció de partícules.  

No es pot tocar el disc després de l’operació d’esmolada.  

S’ha d’escollir sempre el material abrasiu adequat per a l’element que cal esmolar.  

S’han de substituir immediatament els discos gastats o esquerdats.  

Cal desconnectar aquest equip de la xarxa elèctrica o treure la bateria, quan no s’utilitzi.  

No s’ha de col·locar l’esmoladora amb la mola d’abrasió recolzada a terra.  

Cal fer manteniments periòdics a aquests equips.  

El canvi d’accessoris s’ha de realitzar amb l’equip desconnectat de la xarxa elèctrica, o amb la bateria 

extreta.  

Cal verificar que els accessoris estan en perfecte estat abans de col·locar-los.  

Cal escollir l’accessori més adequat per a cada aplicació.  

Abans de connectar la màquina, cal assegurar-se que l’interruptor està desconnectat. 

Proteccions col·lectives  

Cal emmagatzemar aquests equips en llocs coberts, fora de les zones de pas i preferiblement en 

l’embalatge original. 

Equips de protecció individual 

Casc.  

Protectors auditius: taps o auriculars.  

Ulleres.  

Mascareta per a pols.  

Guants contra agressions mecàniques.  

Calçat de seguretat.  

Roba de treball. 

FORMIGONERA ELÈCTRICA  

Definició 

Equip de treball que consisteix en un dipòsit rotatori on es barregen els ingredients del formigó: àrids de  

diferent granulometria, ciment i aigua. 

Riscos 

Caiguda de persones al mateix nivell.  

Cops contra objectes immòbils.  

Cops i contactes amb elements mòbils de la màquina.  

Projecció de fragments i partícules.  

Atrapaments per objectes o entre objectes.  

Contactes elèctrics.  

Risc de danys a la salut derivats de l’exposició a agents químics: per contactes amb ciments.  

Risc de danys a la salut derivats de l’exposició a agents físics: sorolls. 

Mesures Preventives 

S’han de fer servir formigoneres elèctriques amb el marcatge CE prioritàriament o adaptades al RD  

1215/1997.  
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Cal formació específica per a la utilització d’aquest equip.  

S’han de seguir les instruccions del fabricant.  

Cal mantenir les zones de treball netes i ordenades. 

Normes d’ús i manteniment 

Abans de començar a treballar, cal netejar els possibles vessaments d’oli o combustible que hi pugui 

haver.  

S’ha d’evitar la presència de cables elèctrics en les zones de pas.  

Han de ser reparades per personal autoritzat. 

La connexió o subministrament elèctric s’ha de realitzar amb mànega antihumitat.  

Cal assegurar la connexió i comprovar periòdicament el funcionament correcte de la presa a terra.  

La formigonera ha de disposar de fre de basculació del tambor.  

Les operacions de neteja i manteniment s’han d’efectuar després d’haver desconnectat prèviament la 

xarxa elèctrica.  

No s’ha d’abandonar l’equip mentre estigui en funcionament.  

Cal desconnectar aquest equip de la xarxa elèctrica quan no s’utilitzi.  

S’han de fer manteniments periòdics a aquests equips.  

Els interruptors exteriors han de tenir enclavament mecànic.  

Les parts mòbils de la formigonera, com corretges i pinyons, han d’estar protegits. 

Proteccions col·lectives  

A la via pública, aquesta activitat s’ha d’aïllar degudament de les persones o els vehicles.  

Abans de posar en funcionament la màquina, cal assegurar-se que estiguin muntades totes les tapes i les 

carcasses protectores.  

Cal situar la formigonera en zones habilitades de manera que s’evitin zones de pas. 

Equips de protecció individual 

Casc.  

Protectors auditius: taps o auriculars.  

Ulleres.  

Guants contra agressions químiques.  

Calçat de seguretat.  

Roba de treball. 

 

GRUP ELECTROGEN  

Definició 

Equip de treball accionat per un motor dièsel o de gasolina, destinat a alimentar consumidors fora de 

l’abast d’una xarxa elèctrica pública. 

Riscos 

Cops contra objectes immòbils.  

Cops i contactes amb elements mòbils de la màquina.  

Contactes tèrmics.  

Contactes elèctrics.  

Inhalació o ingestió d’agents químics perillosos.  

Risc de danys a la salut derivats de l’exposició a agents físics: sorolls i vibracions. 

Mesures Preventives 

Cal utilitzar grups electrògens amb el marcatge CE prioritàriament o adaptats al RD 1215/1997.  

Cal formació específica per a la utilització d’aquest equip.  

S’han de seguir les instruccions del fabricant.  

Cal mantenir les zones de treball netes i ordenades. 

Normes d’ús i manteniment 

Abans de començar a treballar, cal netejar els possibles vessaments d’oli o combustible que hi pugui 

haver.  

Cal proveir de combustible amb el motor aturat.  

Cal assegurar la connexió i comprovar periòdicament el funcionament correcte de la presa a terra i 

assegurar el correcte enfonsament de la piqueta.  

S’ha d’evitar la presència de cables elèctrics en les zones de pas. 

S’ha d’evitar respirar vapors de combustible.  

Han de ser reparats per personal autoritzat.  

La connexió o subministrament elèctric s’ha de realitzar amb mànega antihumitat.  

Les operacions de neteja i manteniment s’han d’efectuar després d’haver desconnectat prèviament la 

xarxa elèctrica.  

No es poden fer treballs a prop del seu tub d’escapament.  

No s’han de fer treballs de manteniment amb el grup en funcionament.  

Cal revisar periòdicament tots els punts d’escapament del motor.  

S’ha de situar el grup a una distància mínima de 2 m de les vores de coronació de les excavacions.  

Cal desconnectar aquest equip de la xarxa elèctrica quan no s’utilitzi.  

S’han de fer manteniments periòdics a aquests equips. 

Proteccions col·lectives  

A la via pública, aquesta activitat s’ha d’aïllar degudament de les persones o els vehicles.  

 Abans de posar en funcionament la màquina, cal assegurar-se que estiguin muntades totes les tapes i les 

carcasses protectores. 

Equips de protecció individual 

Protectors auditius: taps o auriculars segons el cas.  

Guants contra agressions mecàniques i vibracions.  

Calçat de seguretat. 

 

MÀQUINA CARGOLADORA DE PERCUSSIÓ PORTÀTIL  

Definició 

Equip de treball lleuger de via, amb un petit motor que serveix per fer tot tipus de fixacions en carrils i  

travesses. 

Riscos 

Caiguda de persones al mateix nivell.  
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Caiguda d’objectes per manipulació.  

Cops contra objectes immòbils.  

Sobreesforços.  

Risc de danys a la salut derivats de l’exposició a agents químics: gas.  

Risc de danys a la salut derivats de l’exposició a agents físics: sorolls i vibracions. 

Mesures Preventives 

Cal utilitzar màquines cargoladores amb el marcatge CE prioritàriament o adaptades al RD 1215/1997.  

Cal formació específica per a la utilització d’aquest equip.  

S’han de seguir les instruccions del fabricant.  

Cal mantenir les zones de treball netes i ordenades. 

Normes d’ús i manteniment 

Abans de començar a treballar, cal netejar els possibles vessaments d’oli o combustible que hi pugui 

haver.  

Cal proveir de combustible amb el motor aturat.  

En operacions de manteniment, no s’ha de fer servir roba amb folgances ni joies i cal utilitzar els equips de 

protecció adequats.  

S’ha d’evitar respirar vapors de gasolina. 

Han de ser reparades per personal autoritzat.  

Cal maniobrar la palanca que dirigeix el gir de l’accessori quan la màquina estigui en posició correcta de 

treball, sobre tirafons.  

No s’ha d’abandonar l’equip mentre estigui en funcionament.  

Cal prestar atenció al trànsit ferroviari.  

Cal revisar periòdicament tots els punts d’escapament del motor.  

S’han de substituir immediatament les eines gastades o esquerdades.  

S’ha de fer servir calçat adequat i prestar atenció en els desplaçaments sobre la via.  

S’han de fer manteniments periòdics a aquests equips.  

El canvi de l’accessori s’ha de realitzar amb l’equip aturat.  

Cal verificar que els accessoris estan en perfecte estat abans de col·locar-los.  

Cal escollir l’accessori més adequat per a cada aplicació. 

Proteccions col·lectives  

No aplicable. 

Equips de protecció individual 

Casc.  

Protectors auditius: taps o auriculars.  

Guants contra agressions mecàniques i vibracions.  

Calçat de seguretat.  

Roba de treball.  

Roba i accessoris de senyalització. 

 

MARTELL ELECTROPNEUMÀTIC  

Definició 

Equip de treball de connexió elèctrica, amb mecanisme de colpejament per accionament pneumàtic, que 

pot ser:  

   Martell picador: emprat per cisellar i arrencar formigó, fonaments i ferms de carrers, per compactar,   

piconar i compactar en la fabricació de peces.  

   Martell perforador: amb útils giratoris i percussor incorporat per fer perforacions. Si es pot desconnectar 

el percussor, es pot utilitzar com a trepadora i, si es pot desconnectar l’accionament giratori, com a martell 

picador. 

Riscos 

Caiguda de persones al mateix nivell.  

Caiguda d’objectes per manipulació.  

Cops per objectes o eines.  

Projecció de fragments o partícules.  

Sobreesforços.  

Risc de danys a la salut derivats de l’exposició a agents químics: pols.  

Risc de danys a la salut derivats de l’exposició a agents físics: sorolls i vibracions. 

Mesures Preventives 

S’han de fer servir martells electropneumàtics amb el marcatge CE prioritàriament o adaptats al RD  

1215/1997.  

Cal formació específica per a la utilització d’aquest equip.  

S’han de seguir les instruccions del fabricant.  

Cal mantenir les zones de treball netes i ordenades. 

Normes d’ús i manteniment 

Abans de començar a treballar, cal netejar els possibles vessaments d’oli o combustible que hi pugui 

haver.  

Abans de l’inici del treball s’ha d’inspeccionar el terreny (o els elements estructurals) per detectar la  

possibilitat de despreniments per la vibració transmesa.  

Cal col·locar el martell a una distància considerable de la zona de treball per evitar que s’uneixin tots dos 

tipus de soroll.  

S’ha d’evitar la presència de cables elèctrics en les zones de pas.  

Han de ser reparats per personal autoritzat.  

La connexió o subministrament elèctric s’ha de realitzar amb mànega antihumitat.  

Les operacions de neteja i manteniment s’han d’efectuar després d’haver desconnectat prèviament la 

xarxa elèctrica o la bateria.  

No s’ha d’abandonar l’equip mentre estigui en funcionament.  

No s’han de deixar els martells clavats en els materials per trencar.  

No es poden fer esforços de palanca amb el martell en funcionament.  

No es pot recolzar tot el pes del cos sobre el martell, ja que pot relliscar i caure.  

S’han de substituir immediatament les eines gastades o esquerdades.  
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Sempre que sigui possible, cal fer aquestes activitats en horaris que provoquin les mínimes molèsties als 

veïns.  

Cal desconnectar aquest equip de la xarxa elèctrica o treure la bateria, quan no s’utilitzi.  

S’han de fer manteniments periòdics a aquests equips.  

Cal utilitzar el martell amb totes dues mans de manera segura. 

Proteccions col·lectives  

A la via pública, aquesta activitat s’ha d’aïllar degudament de les persones o els vehicles.  

Cal mantenir un radi de seguretat al voltant d’aquesta activitat.  

Cal emmagatzemar aquests equips en llocs coberts, fora de les zones de pas i, preferiblement, en 

l’embalatge original. 

Equips de protecció individual 

Casc.  

Protectors auditius: taps o auriculars.  

Ulleres.  

Guants contra agressions mecàniques i vibracions.  

Calçat de seguretat.  

Faixa antivibracions.  

Roba de treball. 

 

MOTOSERRA - SERRA DE CINTA O CADENA 

Definició 

Equip de treball que consisteix en una cadena flexible dentada unida pels seus caps i guiada per dues 

politges, que, moguda per un motor, generalment d’explosió i guiada a través d’un espasí guia, serveix per 

serrar. 

Riscos 

Caiguda d’objectes per manipulació.  

Cops i contactes amb elements mòbils de la màquina.  

Cops per objectes o eines.  

Projecció de fragments o partícules.  

Sobreesforços.  

Contactes tèrmics.  

Risc de danys a la salut derivats de l’exposició a agents físics: sorolls i vibracions. 

Mesures Preventives 

Normes generals 

Cal fer servir motoserres amb el marcatge CE prioritàriament o adaptades al RD 1215/1997.  

Cal formació específica per a la utilització d’aquest equip.  

S’han de seguir les instruccions del fabricant.  

Cal mantenir les zones de treball netes i ordenades. 

Normes d’ús i manteniment 

Abans de començar a treballar, cal netejar els possibles vessaments d’oli o combustible que hi pugui 

haver.  

Abans d’iniciar els treballs cal comprovar:  

. l’estat de tensió de la cadena de tall i la barra guia.  

En finalitzar els treballs, cal  

. netejar la cadena de tall i la barra guia, 

. Comprovar els angles de les dents de tall i el seu esmolament i  

. Comprovar l’estat de greixatge.  

És prohibit utilitzar la màquina per sobre l’espatlla o el cap.  

S’ha d’evitar la presència de cables elèctrics en les zones de pas.  

Han de ser reparades per personal autoritzat.  

La connexió o subministrament elèctric s’ha de realitzar amb mànega antihumitat.  

Les operacions de neteja i manteniment s’han d’efectuar després d’haver desconnectat prèviament la 

xarxa  

elèctrica.  

No s’ha d’abandonar l’equip mentre estigui en funcionament.  

No s’ha de colpejar el disc al mateix temps que es talla.  

No es poden tallar zones poc accessibles ni en posicions forçades.  

No es pot tocar la cadena després d’haver utilitzat la motoserra.  

S’han de substituir immediatament les eines gastades o esquerdades.  

Cal desconnectar aquest equip de la xarxa elèctrica quan no s’utilitzi.  

S’han de fer manteniments periòdics a aquests equips. 

Proteccions col·lectives  

Cal emmagatzemar aquests equips en llocs coberts i fora de les zones de pas. 

 

Equips de protecció individual 

Casc.  

Protectors auditius: taps o auriculars.  

Ulleres.  

Guants contra agressions mecàniques i vibracions.  

Calçat de seguretat.  

Faixa antivibracions.  

Roba de treball. 

 

COMPACTADORA MANUAL 

Definició 

Equip de treball que s’utilitza per a la compactació de terrenys, a través de l’energia subministrada per una 

càrrega explosiva o per aire comprimit. 

Riscos 

Caiguda d’objectes per manipulació.  
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Cops per objectes o eines.  

Projecció de fragments o partícules.  

Sobreesforços.  

Contactes elèctrics (en equips elèctrics).  

Risc de danys a la salut derivats de l’exposició a agents químics: gas.  

Risc de danys a la salut derivats de l’exposició a agents físics: sorolls i vibracions. 

Mesures Preventives 

Cal fer servir picons amb el marcatge CE prioritàriament o adaptats al RD 1215/1997.  

Cal formació específica per a la utilització d’aquest equip.  

S’han de seguir les instruccions del fabricant.  

Cal mantenir les zones de treball netes i ordenades. 

Normes d’ús i manteniment 

Abans de començar a treballar, cal netejar els possibles vessaments d’oli o combustible que hi pugui 

haver.  

Abans de l’inici del treball s’ha d’inspeccionar el terreny (o els elements estructurals) per detectar la  

possibilitat de despreniments per la vibració transmesa.  

S’han d’evitar desplaçaments laterals mentre s’avança frontalment.  

S’ha d’evitar la presència de cables elèctrics en les zones de pas. 

Han de ser reparats per personal autoritzat.  

La connexió o subministrament elèctric s’ha de realitzar amb mànega antihumitat.  

Les operacions de neteja i manteniment s’han d’efectuar després d’haver desconnectat prèviament la 

xarxa elèctrica.  

No s’ha d’abandonar l’equip mentre estigui en funcionament.  

S’han de substituir immediatament les eines gastades o esquerdades.  

Sempre que sigui possible, cal fer aquestes activitats en horaris que provoquin les mínimes molèsties als 

veïns.  

Cal desconnectar aquest equip de la xarxa elèctrica quan no s’utilitzi.  

S’han de fer manteniments periòdics a aquests equips. 

Proteccions col·lectives  

A la via pública, aquesta activitat s’ha d’aïllar degudament de les persones o els vehicles.  

Abans de posar en funcionament la màquina, cal assegurar-se que estiguin muntades totes les tapes i les 

carcasses protectores.  

Cal emmagatzemar aquests equips en llocs coberts i fora de les zones de pas.  

Equips de protecció individual 

Casc de seguretat  

Protectors auditius: taps o auriculars.  

Ulleres.  

Guants contra agressions mecàniques i vibracions.  

Calçat de seguretat amb puntera reforçada.  

Faixa antivibració.  

Roba de treball. 

 

REMOLINADOR (FRATASADORA)  

Definició 

Equip de treball proveït d’una hèlice que, a través del seu moviment rotatori, permet polir la superfície de 

paviments. 

Riscos 

Cops i contactes amb elements mòbils de la màquina.  

Projecció de fragments o partícules.  

Sobreesforços.  

Contactes elèctrics.  

Inhalació o ingestió d’agents químics perillosos.  

Risc de danys a la salut derivats de l’exposició a agents físics: soroll.  

Mesures Preventives 

Normes generals 

Cal utilitzar remolinadors amb el marcatge CE prioritàriament o adaptats al RD 1215/1997.  

Cal formació específica per a la utilització d’aquest equip.  

S’han de seguir les instruccions del fabricant.  

Cal mantenir les zones de treball netes i ordenades. 

Normes d’ús i manteniment 

Abans de començar a treballar, cal netejar els possibles vessaments d’oli o combustible que hi poden 

haver.  

Cal proveir de combustible amb el motor aturat.  

S’ha d’evitar la presència de cables elèctrics en les zones de pas.  

Han de ser reparades per personal autoritzat.  

La connexió o subministrament elèctric s’ha de realitzar amb mànega antihumitat. 

La llança de govern ha de tenir mànec aïllant.  

Les operacions de neteja i manteniment s’han d’efectuar després d’haver desconnectat prèviament la 

xarxa elèctrica.  

No s’ha d’abandonar l’equip mentre estigui en funcionament.  

S’han de substituir immediatament les eines gastades o esquerdades.  

Cal desconnectar aquest equip de la xarxa elèctrica quan no s’utilitzi.  

Cal fer manteniments periòdics a aquests equips. 

Proteccions col·lectives  

Cal disposar de carcassa de protecció de les hèlices per evitar atrapaments.  

Cal emmagatzemar aquests equips en llocs coberts i fora de les zones de pas. 

Equips de protecció individual 

Casc.  

Guants contra agressions mecàniques.  

Protectors auditius: taps o auriculars segons el cas.  
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Ulleres.  

Calçat de seguretat.  

Roba de treball. 

 

TALLADORA DE DISC MANUAL  

Definició 

Equip de treball portàtil que es fa servir per tallar determinats materials mitjançant el moviment rotatori d’un 

disc abrasiu. Diferenciem tres tipus:  

   Fresadora de formigó: per fer talls al formigó.  

   Trossejadora: per tallar barres de metall.  

Regatadora: per fer solcs al formigó. 

Riscos 

Caiguda d’objectes per manipulació.  

Cops i contactes amb elements mòbils de la màquina.  

Cops per objectes o eines.  

Projecció de fragments o partícules.  

Sobreesforços.  

Contactes tèrmics.  

Contactes elèctrics.  

Risc de danys a la salut derivats de l’exposició a agents físics: sorolls. 

Mesures Preventives 

Cal emprar talladores de disc amb el marcatge CE prioritàriament o adaptades al RD 1215/1997.  

Cal formació específica per a la utilització d’aquest equip.  

S’han de seguir les instruccions del fabricant.  

Cal mantenir les zones de treball netes i ordenades. 

Normes d’ús i manteniment 

Abans de començar a treballar, cal netejar els possibles vessaments d’oli o combustible que hi pugui 

haver. 

Cal comprovar diàriament l’estat dels discos de tall i verificar l’absència d’oxidació, d’esquerdes i de dents 

trencades.  

Els discos de talls han d’estar en perfecte estat i s’han de col·locar correctament, per evitar vibracions i 

moviments no previstos, que donin lloc a projeccions.  

El sistema d’accionament ha de permetre l’aturada total amb seguretat.  

Cal escollir el disc adequat al material per tallar.  

S’ha d’evitar escalfar els discos de tall fent-los girar innecessàriament.  

S’ha d’evitar la presència de cables elèctrics en les zones de pas.  

Han de ser reparades per personal autoritzat.  

La connexió o subministrament elèctric s’ha de realitzar amb mànega antihumitat.  

Les operacions de neteja i manteniment s’han d’efectuar després d’haver desconnectat prèviament la 

xarxa elèctrica.  

No s’ha de colpejar el disc al mateix temps que es talla.  

No es poden tallar zones poc accessibles ni en posició inclinada lateralment, ja que el disc es pot trencar i 

provocar lesions per projecció de partícules.  

No es pot tocar el disc després de l’operació de tall.  

S’han de substituir immediatament els discos gastats o esquerdats.  

S’han de substituir immediatament les eines gastades o esquerdades.  

Cal desconnectar aquest equip de la xarxa elèctrica quan no s’utilitzi.  

S’han de fer manteniments periòdics a aquests equips.  

El canvi de l’accessori s’ha de fer amb l’equip desconnectat de la xarxa elèctrica.  

Cal verificar que els accessoris estan en perfecte estat abans de col·locar-los.  

Cal escollir l’accessori més adequat per a cada aplicació.  

S’ha d’utilitzar sempre una caputxa de protecció i el diàmetre del disc d’acord amb les característiques 

tècniques de la màquina. 

Proteccions col·lectives  

En la seva utilització, cal verificar l’absència de persones en el radi d’afecció de les partícules que es  

desprenen en el tall.  

Cal emmagatzemar aquests equips en llocs coberts i fora de les zones de pas. 

Equips de protecció individual 

Casc.  

Protectors auditius: taps o auriculars.  

Ulleres.  

Mascareta.  

Guants contra agressions mecàniques.  

Calçat de seguretat.  

Roba de treball. 

 

TALLADORA DE PAVIMENT  

Definició 

Equip de treball que es fa servir per tallar paviments mitjançant el moviment rotatori d’un disc abrasiu. 

Riscos 

Caiguda d’objectes per manipulació.  

Cops i contactes amb elements mòbils de la màquina.  

Cops per objectes o eines.  

Projecció de fragments o partícules.  

Sobreesforços.  

Contactes tèrmics.  

Contactes elèctrics (quan la talladora és elèctrica).  

Risc de danys a la salut derivats de l’exposició a agents químics: pols.  

Risc de danys a la salut derivats de l’exposició a agents físics: sorolls. 

Mesures Preventives 
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Cal fer servir talladores de paviment amb el marcatge CE prioritàriament o adaptades al RD 1215/1997.  

Cal formació específica per a la utilització d’aquest equip.  

S’ha d’efectuar un estudi detallat dels plànols d’obra per descobrir possibles conduccions subterrànies, 

armadures o similar.  

S’han de seguir les instruccions del fabricant.  

Cal mantenir les zones de treball netes i ordenades. 

Normes d’ús i manteniment 

Abans de començar a treballar, cal netejar els possibles vessaments d’oli o combustible que hi pugui 

haver.  

Cal proveir de combustible amb el motor aturat.  

Cal comprovar diàriament l’estat dels discos de tall i verificar l’absència d’oxidació, d’esquerdes i de dents 

trencades.  

El full de la serra ha d’estar en perfecte estat i s’ha de col·locar correctament, per evitar vibracions i  

moviments no previstos que donin lloc a projeccions.  

El sistema d’accionament ha de permetre l’aturada total amb seguretat.  

Cal escollir el disc adequat al material per tallar.  

S’ha d’evitar escalfar els discos de tall fent-los girar innecessàriament.  

S’ha d’evitar la presència de cables elèctrics en les zones de pas.  

S’ha d’evitar respirar vapors de gasolina.  

Han de ser reparades per personal autoritzat.  

La connexió o subministrament elèctric s’ha de realitzar amb mànega antihumitat.  

Les operacions de neteja i manteniment s’han d’efectuar després d’haver desconnectat prèviament la 

xarxa elèctrica.  

No s’ha d’abandonar l’equip mentre estigui en funcionament.  

No s’ha de colpejar el disc al mateix temps que es talla.  

No es pot tocar el disc després de l’operació de tall.  

S’han de fer els talls per via humida.  

Cal revisar periòdicament tots els punts d’escapament del motor.  

S’han de substituir immediatament els discos gastats o esquerdats.  

S’han de substituir immediatament les eines gastades o esquerdades.  

Cal desconnectar aquest equip de la xarxa elèctrica quan no s’utilitzi.  

S’han de fer manteniments periòdics a aquests equips.  

El canvi de l’accessori s’ha de realitzar amb l’equip aturat.  

Cal verificar que els accessoris estan en perfecte estat abans de col·locar-los.  

Cal escollir l’accessori més adequat per a cada aplicació. 

Proteccions col·lectives  

A la via pública, aquesta activitat s’ha d’aïllar degudament de les persones o els vehicles.  

Abans de posar en funcionament la màquina, cal assegurar-se que estiguin muntades totes les tapes i les 

carcasses protectores.  

En la seva utilització, cal verificar l’absència de persones en el radi d’afecció de les partícules que es  

desprenen en el tall.  

Cal emmagatzemar aquests equips en llocs coberts i fora de les zones de pas. 

Equips de protecció individual 

Casc.  

Protectors auditius: taps o auriculars.  

Ulleres.  

Mascareta.  

Guants contra agressions mecàniques.  

Calçat de seguretat.  

Roba de treball. 

 

TREPANT PORTÀTIL  

Definició 

Trepant sense percussió: eina elèctrica destinada a trepar diferents materials, com ara metalls, fusta,  

materials sintètics, etc.  

Trepant amb percussió: eina elèctrica destinada a trepar especialment formigó, pedra i altres materials 

durs similars (específicament sobre pedra, maçoneria, materials durs i treballs ocasionals de perforació en 

formigó). Disposa d’un mecanisme de carraca o engranatges dentats d’impulsió d’efecte axial, que se 

superposa al rotatiu realitzat pel fusell d’accionament. 

Riscos 

Caiguda d’objectes per manipulació.  

Cops i contactes amb elements mòbils de la màquina.  

Cops per objectes o eines.  

Projecció de fragments o partícules.  

Sobreesforços.  

Contactes elèctrics.  

Risc de danys a la salut derivats de l’exposició a agents químics: pols.  

Risc de danys a la salut derivats de l’exposició a agents físics: sorolls i vibracions.  

Mesures Preventives 

Cal utilitzar trepants amb el marcatge CE prioritàriament o adaptats al RD 1215/1997.  

Cal formació específica per a la utilització d’aquest equip.  

S’han de seguir les instruccions del fabricant.  

Cal mantenir les zones de treball netes i ordenades. Cal mantenir les zones de treball netes i ordenades. 

Normes d’ús i manteniment 

Abans de començar a treballar, cal netejar els possibles vessaments d’oli o combustible que hi pugui 

haver.  

S’ha d’evitar la presència de cables elèctrics en les zones de pas.  

Cal evitar entrar en contacte amb l’accessori de gir en rotació.  

S’ha de disposar d’una empunyadura auxiliar per a una millor subjecció i d’un interruptor amb fre d’inèrcia, 

de tal manera que, en deixar de prémer, la màquina s’aturi de manera automàtica.  
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Han de ser reparats per personal autoritzat.  

La connexió o subministrament elèctric s’ha de realitzar amb mànega antihumitat.  

Les operacions de neteja i manteniment s’han d’efectuar després d’haver desconnectat prèviament la 

xarxa elèctrica o la bateria.  

Cal fer aquestes operacions amb equilibri estable i col·locar els peus correctament.  

S’ha d’escollir la broca adequada per al material per foradar.  

S’han de substituir immediatament les eines gastades o esquerdades.  

Cal desconnectar aquest equip de la xarxa elèctrica o treure la bateria, quan no s’utilitzi.  

S’han de fer manteniments periòdics a aquests equips.  

El canvi de l’accessori s’ha de realitzar amb l’equip aturat.  

Cal verificar que els accessoris estan en perfecte estat abans de la seva col·locació.  

Cal escollir l’accessori més adequat per a cada aplicació. 

Proteccions col·lectives  

S’han d’emmagatzemar aquests equips en llocs coberts, fora de les zones de pas i, preferiblement, amb 

l’embalatge original. 

Equips de protecció individual 

Casc.  

Protectors auditius: taps o auriculars.  

Ulleres.  

Mascareta.  

Guants contra agressions mecàniques i vibracions.  

Calçat de seguretat.  

Roba de treball. 

 

VIBRADOR DE FORMIGÓ  

Definició 

Equip de treball que mitjançant la seva vibració s’utilitza per homogeneïtzar el formigó abocat per fer  

estructures de formigó. 

Riscos 

Projecció de fragments o partícules.  

Sobreesforços.  

Contactes elèctrics.  

Contactes amb substàncies càustiques o corrosives.  

Risc de danys a la salut derivats de l’exposició a agents físics: vibracions. 

Mesures Preventives 

Cal emprar vibradors de formigó amb el marcatge CE prioritàriament o adaptats al RD 1215/1997.  

Cal formació específica per a la utilització d’aquest equip.  

S’han de seguir les instruccions del fabricant.  

Cal mantenir les zones de treball netes i ordenades. 

Normes d’ús i manteniment 

Abans de començar a treballar, cal netejar els possibles vessaments d’oli o combustible que hi pugui 

haver.  

Cal comprovar periòdicament el funcionament correcte de la presa a terra.  

S’ha de comprovar que l’agulla no s’enganxi a les armadures.  

La vibració s’ha de fer des d’una posició estable, des de plataformes de treball.  

És prohibit treballar en condicions climatològiques adverses: vent fort i pluja.  

S’ha d’evitar la presència de cables elèctrics en les zones de pas. 

Han de ser reparats per personal autoritzat.  

La connexió o subministrament elèctric s’ha de realitzar amb mànega antihumitat.  

Les operacions de neteja i manteniment s’han d’efectuar després d’haver desconnectat prèviament la 

xarxa elèctrica.  

No s’ha d’abandonar l’equip mentre estigui en funcionament.  

No s’ha de permetre que el vibrador treballi en el buit.  

S’han de substituir immediatament les eines gastades o esquerdades.  

Cal desconnectar aquest equip de la xarxa elèctrica quan no s’utilitzi.  

S’han de fer manteniments periòdics a aquests equips. 

Proteccions col·lectives  

Cal emmagatzemar aquests equips en llocs coberts i fora de les zones de pas. 

Equips de protecció individual 

Casc.  

Ulleres.  

Guants contra agressions mecàniques i vibracions.  

Calçat de seguretat: botes de goma.  

Roba de treball. 

MAQUINÀRIA MÒBIL 

CAMIÓ CISTERNA 

Definició 

Equip de treball que s’utilitza per al transport de fluids. 

Riscos 

Caiguda de persones a diferent nivell.  

Cops i contactes amb elements mòbils de la màquina.  

Atrapaments per bolcada de la màquina.  

Contactes tèrmics.  

Contactes elèctrics.  

Explosions.  

Incendis.  

Atropellaments, cops i xocs amb vehicles o contra vehicles.  

Risc de danys a la salut derivats de l’exposició a agents físics: sorolls i vibracions. 

Mesures Preventives 

Cal utilitzar camions cisterna amb marcatge CE prioritàriament o adaptats al RD 1215/1997.  
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Es recomana que el camió cisterna estigui dotat amb avisador lumínic de tipus rotatori o flaix.  

Ha d’estar dotat amb senyal acústic de marxa enrere.  

Quan aquesta màquina circuli únicament per l’obra, cal verificar que la persona que la condueix està 

autoritzada, té la formació i la informació específiques de PRL que fixa el RD 1215/1997, de 18 de juliol, 

article 5, i s’ha llegit el manual d’instruccions de la màquina. Si la màquina circula per una via pública, cal 

que, a més a més, el conductor tingui el carnet de conduir C. Per a la conducció de cisternes sotmeses als 

requisits de l’ADR (transport de mercaderies perilloses per carretera) cal, a més a més, un carnet de 

conduir específic.  

S’ha de verificar que es manté al dia la ITV (inspecció tècnica de vehicles).  

Les cisternes amb una capacitat superior als 1.000 l han de disposar del «Certificat d’aprovació per a  

vehicles que transporten certes matèries perilloses», mitjançant el qual s’acredita el compliment de l’ADR. 

Cal senyalitzar, en els laterals de la cisterna, en un lloc visible i amb un cartell reflectant, el número 

d’identificació del producte transportat.  

Abans d’iniciar els treballs, s’ha de comprovar que tots els dispositius del camió cisterna responen 

correctament i estan en perfecte estat: frens, fars, intermitents, pneumàtics, etc.  

Per fer servir el telèfon mòbil durant la conducció, cal disposar d’un sistema de mans lliures.  

Cal ajustar el seient i els comandaments a la posició adequada.  

S’ha d’assegurar la màxima visibilitat del camió cisterna i netejar-ne els retrovisors, els parabrises i els  

miralls.  

Cal verificar que la cabina està neta i no té restes d’oli, greix o fang ni objectes descontrolats en la zona 

dels comandaments.  

El conductor s’ha de netejar el calçat abans d’utilitzar l’escala d’accés a la cabina.  

S’ha de pujar i baixar del camió únicament per l’escala prevista pel fabricant.  

Per pujar i baixar per l’escala, cal utilitzar totes dues mans i fer-ho sempre de cara al camió cisterna.  

Cal comprovar que tots els rètols d’informació dels riscos estiguin en bon estat i situats en llocs visibles.  

Cal verificar l’existència d’extintor en el camió.  

S’ha de verificar que l’alçària màxima del camió és l’adequada per evitar interferències amb elements 

viaris o similars.  

S’han de mantenir nets els accessos, els agafadors i els escales. 

Normes d’ús i manteniment 

Cal controlar la màquina només des del seient del conductor.  

És prohibida la presència de treballadors o terceres persones en el radi d’acció de la màquina.  

És prohibit el transport de persones alienes a l’activitat.  

No es pot pujar ni baixar amb el camió cisterna en moviment.  

Durant la conducció, cal utilitzar sempre un sistema de retenció (cabina, cinturó de seguretat o similar). 

Fora de l’obra, cal utilitzar el cinturó de seguretat obligatòriament.  

En reiniciar una activitat després d’haver-se produït pluges importants, cal tenir present que les condicions 

del terreny poden haver canviat. Així mateix, cal comprovar el funcionament dels frens.  

En operacions en zones properes a cables elèctrics, cal verificar la tensió d’aquests cables per tal 

d’identificar la distància mínima de treball.  

Si la visibilitat en el treball disminueix per circumstàncies meteorològiques o similar per sota dels límits de 

seguretat, cal aparcar la màquina en un lloc segur i esperar.  

No és permès baixar pendents amb el motor aturat o en punt mort.  

S’han de realitzar les entrades o les sortides dels vials amb precaució i, si cal, amb l’ajuda d’un senyalista.  

Quan les operacions comportin maniobres complexes o perilloses, el maquinista ha de disposar d’un  

senyalista expert que el guiï.  

S’ha de mantenir contacte visual permanent amb els equips d’obra que estiguin en moviment i els  

treballadors del lloc de treball.  

Cal respectar la senyalització interna de l’obra.  

Cal evitar desplaçaments del camió en zones a menys de 2 m de la vora de talussos.  

Si s’ha de treballar en llocs tancats, cal comprovar que la ventilació és suficient o que  s’han extret els 

gasos. 

En operacions de manteniment, no s’ha de fer servir roba amb folgances ni joies i cal utilitzar els equips de 

protecció adequats.  

En operacions de manteniment, la màquina ha d’estar estacionada en terreny pla, el fre d’estacionament 

connectat, la palanca de transmissió en punt neutral, el motor aturat i l’interruptor de la bateria en posició 

desconnectada.  

S’han d’efectuar les tasques de reparació del camió cisterna amb el motor aturat i la màquina estacionada.  

Els residus generats com a conseqüència d’una avaria o de la resolució d’aquesta, cal segregar-los en 

contenidors.  

S’ha d’estacionar el camió cisterna en zones adequades, de terreny pla i ferm, sense riscos de desploms, 

esllavissaments o inundacions (com a mínim, a 2 m de les vores de coronació). Cal posar els frens, treure 

les claus del contacte i tancar l’interruptor de la bateria, la cabina i el compartiment del motor. 

 
Equips de protecció individual 

Casc (només fora de la màquina).  

Protectors auditius: taps o auriculars (quan sigui necessari).  

Guants contra agressions mecàniques (en tasques de manteniment).  

Calçat de seguretat.  

Faixes i cinturons antivibracions.  

Roba i accessoris de senyalització (només fora de la màquina). 

 

CAMIÓ D’OBRA I CARRETERA 

Definició 

Equip de treball que s’utilitza per al transport de material. 

Riscos 

Caiguda de persones a diferent nivell.  

Cops contra objectes immòbils.  

Cops i contactes amb elements mòbils de la màquina.  

Atrapaments per objectes o entre objectes.  
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Atrapaments per bolcada de màquines.  

Contactes tèrmics.  

Contactes elèctrics.  

Explosions.  

Incendis.  

Atropellaments, cops i xocs amb vehicles o contra vehicles.  

Risc de danys a la salut derivats de l’exposició a agents químics: pols.  

Risc de danys a la salut derivats de l’exposició a agents físics: sorolls i vibracions. 

Mesures Preventives 

Cal fer servir camions d’obra amb marcatge CE prioritàriament o adaptats al  RD 1215/1997.  

Es recomana que el camió d’obra estigui dotat amb avisador lumínic de tipus rotatori o flaix.  

Ha d’estar dotat amb senyal acústic de marxa enrere.  

Quan aquesta màquina circuli únicament per l’obra, cal verificar que la persona que la condueix està  

autoritzada, té la formació i la informació específiques de PRL que fixa el RD 1215/1997, de 18 de juliol, 

article 5, i s’ha llegit el manual d’instruccions de la màquina. Si la màquina circula per una via pública, cal 

que, a més a més, el conductor tingui el carnet en camions rígids (C) i en articulats (E).  

S’ha de verificar que es manté al dia la ITV (inspecció tècnica de vehicles). 

Abans d’iniciar els treballs, s’ha de comprovar que tots els dispositius del camió d’obra responen  

correctament i estan en perfecte estat: frens, pneumàtics, etc.  

Per fer servir el telèfon mòbil durant la conducció, cal disposar d’un sistema de mans lliures.  

Cal ajustar el seient i els comandaments a la posició adequada.  

S’ha d’assegurar la màxima visibilitat del camió d’obra i netejar-ne els retrovisors, els parabrises i els 

miralls.  

Cal verificar que la cabina està neta i no té restes d’oli, greix o fang ni objectes descontrolats en la zona 

dels comandaments.  

El conductor s’ha de netejar el calçat abans d’utilitzar l’escala d’accés a la cabina.  

S’ha de pujar i baixar del camió d’obra només per l’escala prevista pel fabricant.  

Per pujar i baixar per l’escala, cal utilitzar totes dues mans i fer-ho sempre de cara al camió d’obra.  

Cal comprovar que tots els rètols d’informació dels riscos estiguin en bon estat i situats en llocs.  

Cal verificar l’existència d’extintor en el camió.  

S’ha de verificar que l’alçària màxima del camió és l’adequada per evitar interferències amb elements 

viaris, línies elèctriques o similar.  

Cal mantenir nets els accessos, els agafadors i les escales. 

Normes d’ús i manteniment 

Cal controlar la màquina només des del seient del conductor.  

És prohibit transportar persones alienes a l’activitat.  

És prohibit el transport de persones alienes a l’activitat.  

No es pot pujar ni baixar amb el camió d’obra en moviment.  

Durant la conducció, cal utilitzar sempre un sistema de retenció (cabina, cinturó de seguretat o similar). 

Fora de l’obra, cal utilitzar el cinturó de seguretat obligatòriament.  

En treballs en zones de serveis afectats, quan no es disposi d’una bona visibilitat de la ubicació del 

conducte o el cable, cal requerir la col·laboració d’una persona que senyalitzi.  

En reiniciar una activitat després d’haver-se produït pluges importants, cal tenir present que les condicions 

del terreny poden haver canviat. Així mateix, cal comprovar el funcionament dels frens.  

En operacions en zones properes a cables elèctrics, cal verificar la tensió d’aquests cables per tal 

d’identificar la distància mínima de treball.  

Després d’haver aixecat el bolquet, cal abaixar-lo immediatament.  

Si la visibilitat en el treball disminueix per circumstàncies meteorològiques o similar per sota dels límits de 

seguretat, cal aparcar la màquina en un lloc segur i esperar.  

No és permès baixar pendents amb el motor aturat o en punt mort.  

S’han de realitzar les entrades o les sortides dels vials amb precaució i, si cal, amb l’ajuda d’un senyalista.  

Quan les operacions comportin maniobres complexes o perilloses, el maquinista ha d’estar ajudat d’un 

senyalista expert que el guiï.  

Cal mantenir contacte visual permanent amb els equips d’obra que estiguin en moviment i els treballadors 

del lloc de treball.  

Cal respectar la senyalització interna de l’obra.  

Cal evitar desplaçaments del camió d’obra en zones a menys de 2 m de la vora de talussos.  

Si s’ha de treballar en llocs tancats, cal comprovar que la ventilació és suficient o que s’han extret els 

gasos. 

Durant la càrrega i la descàrrega, el conductor ha d’estar a dins de la cabina.  

Cal fer la càrrega i la descàrrega del camió en llocs habilitats.  

S’ha de situar la càrrega uniformement repartida per tota la caixa del camió.  

No es poden superar els pendents fixats pel manual d’instruccions.  

Cal cobrir les càrregues amb una vela, subjectada de manera sòlida i segura.  

Abans d’aixecar la caixa basculadora, cal assegurar-se que no hi hagi obstacles aeris i que la plataforma 

estigui plana i sensiblement horitzontal.  

En operacions de manteniment, no s’ha de fer servir roba amb folgances ni joies i cal utilitzar els equips de 

protecció adequats.  

En operacions de manteniment, la màquina ha d’estar estacionada en terreny pla, el fre d’estacionament 

connectat, la palanca de transmissió en punt neutral, el motor aturat i l’interruptor de la bateria en posició 

desconnectada.  

Cal fer les tasques de reparació de camió amb el motor aturat i la màquina estacionada.  

Els residus generats com a conseqüència d’una avaria o de la resolució d’aquesta, cal segregar-los en 

contenidors.  

Cal estacionar el camió d’obra en zones adequades, de terreny pla i ferm, sense riscos de desploms,  

esllavissades o inundacions (com a mínim, a 2 m de les vores de coronació). Cal posar els frens, treure les 

claus del contacte i tancar l’interruptor de la bateria, la cabina i el compartiment del motor. 

Equips de protecció individual 

Casc (només fora de la màquina).  

Protectors auditius: taps o auriculars (quan sigui necessari).  
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Mascareta (quan sigui necessària).  

Guants contra agressions mecàniques (en tasques de manteniment).  

Calçat de seguretat.  

Faixes i cinturons antivibracions.  

Roba i accessoris de senyalització (només fora de la màquina). 

 

CAMIÓ DÚMPER 

Definició 

Equip de treball de gran capacitat de càrrega utilitzat preferentment en el transport de materials en 

pedreres i en operacions de moviment de terres a les obres. 

Riscos 

Caiguda de persones a diferent nivell.  

Cops contra objectes immòbils.  

Cops i contactes amb elements mòbils de la màquina.  

Atrapaments per objectes o entre objectes.  

Atrapaments per bolcada de màquines.  

Contactes tèrmics.  

Contactes elèctrics.  

Explosions.  

Incendis.  

Atropellaments, cops i xocs amb vehicles o contra vehicles.  

Risc de danys a la salut derivats de l’exposició a agents químics: pols.  

Risc de danys a la salut derivats de l’exposició a agents físics: sorolls i vibracions. 

Mesures Preventives 

Cal utilitzar camions dúmper amb marcatge CE prioritàriament o adaptats al RD 1215/1997.  

Es recomana que el camió dúmper estigui dotat amb avisador lumínic de tipus rotatori o flaix.  

Ha d’estar dotat amb senyal acústic de marxa enrere.  

Quan aquesta màquina circuli per l’obra, cal verificar que la persona que la condueix està autoritzada, té la 

formació i la informació específiques de PRL que fixa el RD 1215/1997, de 18 de juliol, article 5, i se n’ha 

llegit el manual d’instruccions.  

Abans d’iniciar els treballs, s’ha de comprovar que tots els dispositius del camió dúmper responen  

correctament i estan en perfecte estat: frens, pneumàtics, etc. 

Per fer servir el telèfon mòbil durant la conducció, cal disposar d’un sistema de mans lliures.  

S’ha d’ajustar el seient i els comandaments a la posició adequada.  

Cal assegurar la màxima visibilitat del camió dúmper i netejar-ne els retrovisors, els parabrises i els miralls. 

S’ha de verificar que la cabina està neta i no té restes d’oli, greix o fang ni objectes descontrolats en la 

zona dels comandaments.  

El conductor s’ha de netejar el calçat abans d’utilitzar l’escala d’accés a la cabina.  

S’ha de pujar i baixar del camió dúmper únicament per l’escala prevista pel fabricant.  

Per pujar i baixar per l’escala, cal utilitzar totes dues mans i fer-ho sempre de cara al camió dúmper.  

Cal comprovar que tots els rètols d’informació dels riscos estiguin en bon estat i situats en llocs visibles.  

S’ha de verificar l’existència d’extintor en el camió dúmper.  

Cal verificar que l’alçària màxima del camió dúmper és l’adequada per evitar interferències amb elements 

viaris, línies elèctriques o similar.  

S’han de mantenir nets els accessos, els agafadors i les escales. 

Normes d’ús i manteniment 

Cal controlar la màquina només des del seient del conductor.  

És prohibit transportar persones alienes a l’activitat.  

És prohibit el transport de persones alienes a l’activitat.  

No es pot pujar ni baixar amb el camió d’obra en moviment.  

Durant la conducció, cal utilitzar sempre un sistema de retenció (cabina, cinturó de seguretat o similar).  

En treballs en zones de serveis afectats, quan no es disposi d’una bona visibilitat de la ubicació del 

conducte o el cable, cal requerir la col·laboració d’una persona que senyalitzi.  

En reiniciar una activitat després d’haver-se produït pluges importants, cal tenir present que les condicions 

del terreny poden haver canviat. Així mateix, cal comprovar el funcionament dels frens.  

En operacions en zones properes a cables elèctrics, cal verificar la tensió d’aquests cables per tal 

d’identificar la distància mínima de treball.  

Després d’haver aixecat el bolquet, cal abaixar-lo immediatament.  

Si la visibilitat en el treball disminueix per circumstàncies meteorològiques o similar per sota dels límits de 

seguretat, cal aparcar la màquina en un lloc segur i esperar.  

No és permès baixar pendents amb el motor aturat o en punt mort.  

S’han de realitzar les entrades o les sortides dels vials amb precaució i, si cal, amb l’ajuda d’un senyalista.  

Quan les operacions comportin maniobres complexes o perilloses, el maquinista ha d’estar ajudat d’un 

senyalista expert que el guiï.  

Cal mantenir contacte visual permanent amb els equips d’obra que estiguin en moviment i els treballadors 

del lloc de treball.  

Cal respectar la senyalització interna de l’obra.  

Cal evitar desplaçaments del camió d’obra en zones a menys de 2 m de la vora de talussos.  

Si s’ha de treballar en llocs tancats, cal comprovar que la ventilació és suficient o que s’han extret els 

gasos. 

Durant la càrrega i la descàrrega, el conductor ha d’estar a dins de la cabina.  

Cal fer la càrrega i la descàrrega del camió en llocs habilitats.  

S’ha de situar la càrrega uniformement repartida per tota la caixa del camió.  

No es poden superar els pendents fixats pel manual d’instruccions.  

Cal cobrir les càrregues amb una vela, subjectada de manera sòlida i segura.  

Abans d’aixecar la caixa basculadora, cal assegurar-se que no hi hagi obstacles aeris i que la plataforma  

estigui plana i sensiblement horitzontal.  

En operacions de manteniment, no s’ha de fer servir roba amb folgances ni joies i cal utilitzar els equips de 

protecció adequats.  
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En operacions de manteniment, la màquina ha d’estar estacionada en terreny pla, el fre d’estacionament 

connectat, la palanca de transmissió en punt neutral, el motor aturat i l’interruptor de la bateria en posició 

desconnectada.  

Cal fer les tasques de reparació de camió amb el motor aturat i la màquina estacionada.  

Els residus generats com a conseqüència d’una avaria o de la resolució d’aquesta, cal segregar-los en 

contenidors.  

Cal estacionar el camió d’obra en zones adequades, de terreny pla i ferm, sense riscos de desploms,  

esllavissades o inundacions (com a mínim, a 2 m de les vores de coronació). Cal posar els frens, treure les 

claus del contacte i tancar l’interruptor de la bateria, la cabina i el compartiment del motor. 

Equips de protecció individual 

Casc (només fora de la màquina).  

Protectors auditius: taps o auriculars (quan sigui necessari).  

Mascareta (quan sigui necessària).  

Guants contra agressions mecàniques (en tasques de manteniment).  

Calçat de seguretat.  

Faixes i cinturons antivibracions.  

Roba i accessoris de senyalització (només fora de la màquina). 

 

CAMIÓ FORMIGONERA 

Definició 

Equip de treball que porta muntada sobre el bastidor una cisterna rotativa, apta per transportar formigó en 

estat pastós. 

Riscos 

Caiguda de persones a diferent nivell.  

Cops i contactes amb elements mòbils de la màquina.  

Projecció de fragments o partícules. 

Atrapaments per objectes o entre objectes.  

Atrapaments per bolcada de màquines.  

Sobreesforços. 

Atropellaments, cops i xocs amb vehicles o contra vehicles. 

Contactes tèrmics.  

Contactes elèctrics.  

Explosions.  

Incendis.  

Atropellaments, cops i xocs amb vehicles o contra vehicles.  

Risc de danys a la salut derivats de l’exposició a agents químics: pols.  

Risc de danys a la salut derivats de l’exposició a agents físics: sorolls i vibracions. 

Mesures Preventives 

Cal fer servir camions formigonera amb marcatge CE prioritàriament o adaptats al RD 1215/1997.  

Es recomana que el camió formigonera estigui dotat amb avisador lumínic de tipus rotatori o flaix.  

Ha d’estar dotat amb senyal acústic de marxa enrere.  

Quan aquesta màquina circuli únicament per l’obra, cal verificar que la persona que la condueix està  

autoritzada, té la formació i la informació específiques de PRL que fixa el RD 1215/1997, de 18 de juliol,  

article 5, i s’ha llegit el manual d’instruccions de la màquina. Si la màquina circula per una via pública, cal 

que, a més a més, el conductor tingui el carnet de conduir C. 

S’ha de verificar que es manté al dia la ITV (inspecció tècnica de vehicles).  

Abans d’iniciar els treballs, cal comprovar que tots els dispositius del camió formigonera responen  

correctament i estan en perfecte estat: frens, pneumàtics, etc.  

Per fer servir el telèfon mòbil durant la conducció, cal disposar d’un sistema de mans lliures.  

S’ha d’ajustar el seient i els comandaments a la posició adequada.  

Cal assegurar la màxima visibilitat del camió formigonera i netejar-ne els retrovisors, els parabrises i els 

miralls.  

Cal verificar que la cabina està neta i no té restes d’oli, greix o fang ni objectes descontrolats en la zona 

dels comandaments.  

El conductor s’ha de netejar el calçat abans d’utilitzar l’escala d’accés a la cabina.  

S’ha de pujar i baixar del camió únicament per l’escala prevista pel fabricant.  

Per pujar i baixar per l’escala, cal utilitzar totes dues mans i fer-ho sempre de cara al camió.  

L’escala de la cisterna ha de ser antilliscant i ha de disposar de plataforma a la part superior.  

Cal comprovar que tots els rètols d’informació dels riscs estiguin en bon estat i situats en llocs visibles.  

Cal verificar l’existència d’extintor en el camió.  

S’ha de verificar que l’alçària màxima del camió és l’adequada per evitar interferències elements viaris o 

similars.  

No s’ha de carregar la cisterna per sobre la càrrega màxima permesa.  

Cal mantenir nets els accessos, els agafadors i les escales. 

Normes d’ús i manteniment 

Cal controlar la màquina només des del seient del conductor.  

És prohibida la presència de treballadors o terceres persones en el radi d’acció de la màquina.  

És prohibit el transport de persones alienes a l’activitat.  

No es pot pujar ni baixar amb el camió formigonera en moviment.  

Durant la conducció, cal utilitzar sempre un sistema de retenció (cabina, cinturó de seguretat o similar). 

Fora de l’obra, cal utilitzar el cinturó de seguretat obligatòriament.  

En reiniciar una activitat després d’haver-se produït pluges importants, cal tenir present que les condicions 

del terreny poden haver canviat. Així mateix, cal comprovar el funcionament dels frens.  

En operacions en zones properes a cables elèctrics, cal verificar la tensió d’aquests cables per tal 

d’identificar la distància mínima de treball.  

Si la visibilitat en el treball disminueix per circumstàncies meteorològiques o similar per sota dels límits de 

seguretat, cal aparcar la màquina en un lloc segur i esperar.  

No és permès baixar pendents amb el motor aturat o en punt mort.  

S’han de realitzar les entrades o les sortides dels vials amb precaució i, si cal, amb l’ajuda d’un senyalista.  
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Quan les operacions comportin maniobres complexes o perilloses, el maquinista ha d’estar ajudat d’un 

senyalista expert que el guiï.  

Cal mantenir contacte visual permanent amb els equips d’obra que estiguin en moviment i els treballadors 

del lloc de treball.  

Cal respectar la senyalització interna de l’obra.  

S’han d’evitar desplaçaments del camió formigonera en zones a menys de 2 m de la vora de talussos. 

Si s’ha de treballar en llocs tancats, cal comprovar que la ventilació és suficient o que s’han extret els 

gasos. 

La velocitat de descàrrega del formigó s’ha d’ajustar adequadament a les condicions de treball.  

La neteja de les cisternes i les canaleres cal realitzar-la a les zones habilitades per aquesta finalitat.  

En cas que estigui a prop de la zona de línies elèctriques, cal ubicar un pòrtic de limitació d’altura.  

Per a l’accés a la cisterna, s’ha de fer servir l’escala definida per a aquesta utilitat.  

El camió formigonera ha de circular a l’interior de l’obra per un circuit definit i a una velocitat adequada a 

l’entorn.  

No es poden superar els pendents fixats pel manual d’instruccions.  

En operacions de manteniment, no s’ha de fer servir roba amb folgances ni joies i cal utilitzar els equips de 

protecció adequats.  

En operacions de manteniment, la màquina ha d’estar estacionada en terreny pla, el fre d’estacionament 

connectat, la palanca de transmissió en punt neutral, el motor aturat i l’interruptor de la bateria en posició 

desconnectada.  

Cal efectuar les tasques de reparació del camió formigonera amb el motor aturat i la màquina estacionada.  

Els residus generats com a conseqüència d’una avaria o de la resolució d’aquesta, cal segregar-los en 

contenidors.  

Cal estacionar el camió en zones adequades, de terreny pla i ferm, sense riscos de desploms, 

esllavissaments o inundacions (com a mínim, a 2 m de les vores de coronació). Cal posar els frens, treure 

les claus del contacte i tancar l’interruptor de la bateria, la cabina i el compartiment del motor. 

Equips de protecció individual 

Casc (només fora de la màquina).  

Protectors auditius: taps o auriculars (quan sigui necessari).  

Guants contra agressions mecàniques (en tasques de manteniment).  

Calçat de seguretat.  

Faixes i cinturons antivibracions.  

Roba i accessoris de senyalització (només fora de la màquina). 

 

CAMIÓ GRUA 

Definició 

Equip de treball format per un vehicle portant, sobre rodes o sobre erugues, dotat amb sistemes de 

propulsió i direcció propis, sobre el xassís del qual s’acobla un aparell d’elevació tipus ploma. 

Riscos 

Caiguda de persones a diferent nivell.  

Caiguda de persones al mateix nivell.  

Caiguda d’objectes per manipulació.  

Caiguda d’objectes despresos.  

Cops contra objectes immòbils.  

Cops i contactes amb elements mòbils de la màquina.  

Atrapaments per objectes o entre objectes.  

Atrapaments per bolcada de la màquina.  

Contactes tèrmics.  

Contactes elèctrics.  

Incendis.  

Atropellaments, cops i xocs amb vehicles o contra vehicles.  

Risc de danys a la salut derivats de l’exposició a agents físics: sorolls i vibracions.  

Altres: caiguda de llamps a la grua. 

Mesures Preventives 

Cal emprar camions grua amb marcatge CE prioritàriament o adaptats al RD 1215/1997.  

Es recomana que el camió grua estigui dotat amb avisador lumínic de tipus rotatori o flaix.  

Ha d’estar dotat amb senyal acústic de marxa enrere. 

Quan aquesta màquina circuli únicament per l’obra, cal verificar que la persona que la condueix està  

autoritzada, té la formació i la informació específiques de PRL que fixa el RD 1215/1997, de 18 de juliol, 

article 5, i s’ha llegit el manual d’instruccions de la màquina. Si la màquina circula per una via pública, cal 

que, a més a més, el conductor tingui el carnet de conduir C.  

S’ha de verificar que es manté al dia la ITV (inspecció tècnica de vehicles).  

S’ha de garantir en qualsevol moment la comunicació entre el conductor i l’encarregat.  

Abans d’iniciar els treballs, cal comprovar que tots els dispositius del camió responen correctament i estan 

en perfecte estat: frens, fars, intermitents, pneumàtics, etc.  

Per fer servir el telèfon mòbil durant la conducció, cal disposar d’un sistema de mans lliures. En vehicles 

amb sistemes electrònics sensibles, no és permès utilitzar-los.  

Cal ajustar el seient i els comandaments a la posició adequada.  

Cal assegurar la màxima visibilitat del camió grua i netejar-ne els retrovisors, els parabrises i els miralls.  

S’ha de verificar que la cabina està neta i no té restes d’oli, greix o fang ni objectes descontrolats en la 

zona dels comandaments.  

El conductor s’ha de netejar el calçat abans d’utilitzar l’escala d’accés a la cabina.  

S’ha de pujar i baixar del camió només per l’escala prevista pel fabricant.  

Per pujar i baixar per l’escala, cal utilitzar totes dues mans i fer-ho sempre de cara al camió grua.  

Cal comprovar que tots els rètols d’informació dels riscos estiguin en bon estat i situats en llocs visibles.  

S’ha de verificar l’existència d’extintor en el camió.  

Cal verificar que l’alçària màxima del camió és l’adequada per evitar interferències amb elements viaris, 

línies elèctriques o similar.  

El camió grua s’ha d’instal·lar en terreny compacte.  
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Cal situar el camió grua en zona de seguretat respecte al vent i suspendre l’activitat quan aquest vent 

superi els valors recomanats pel fabricant.  

És prohibida la utilització de la grua com a element de transport de persones.  

És prohibida la utilització de la grua per accedir a les diferents plantes.  

Cal mantenir nets els accessos, els agafadors i les escales. 

Normes d’ús i manteniment 

L’operador de la grua s’ha de col·locar en un punt de bona visibilitat. Però que no comporti riscos per a la 

seva integritat física.  

És prohibida la presència de treballadors o terceres persones en el radi d’acció de la màquina.  

És prohibit el transport de persones alienes a l’activitat.  

No es pot pujar ni baixar amb el camió grua en moviment.  

Durant la conducció, cal utilitzar sempre un sistema de retenció (cabina, cinturó de seguretat o similar). 

Fora de l’obra, cal utilitzar el cinturó de seguretat obligatòriament.  

En treballs en zones de serveis afectats, quan no es disposi d’una bona visibilitat de la ubicació del 

conducte o cable, cal requerir la col·laboració d’un senyalista.  

En reiniciar una activitat després d’haver-se produït pluges importants, cal tenir present que les condicions 

del terreny poden haver canviat. Així mateix, cal comprovar el funcionament dels frens.  

En operacions en zones properes a cables elèctrics, cal verificar la tensió d’aquests cables per tal 

d’identificar la distància mínima de treball. 

Si la visibilitat en el treball disminueix per circumstàncies meteorològiques o similar per sota dels límits de 

seguretat, cal aparcar la màquina en un lloc segur i esperar.  

No és permès baixar pendents amb el motor aturat o en punt mort.  

Cal fer les entrades o les sortides dels vials amb precaució i, si s’escau, amb l’ajuda d’un senyalista.  

Quan les operacions comportin maniobres complexes o perilloses, el maquinista ha de disposar d’un  

senyalista expert que el guiï.  

S’ha de mantenir contacte visual permanent amb els equips d’obra que estiguin en moviment i els  

treballadors del lloc de treball.  

Cal respectar la senyalització interna de l’obra.  

Cal evitar desplaçaments del camió en zones a menys de 2 m de la vora de talussos.  

Si s’ha de treballar en llocs tancats, cal comprovar que la ventilació és suficient o que s’han extret els 

gasos.  

Abans d’iniciar les maniobres de càrrega, cal instal·lar falques immobilitzadores en les quatre rodes i en 

els gats estabilitzadors.  

Cal verificar en tot moment que el camió grua es troba en equilibri estable, és a dir, que el conjunt de 

forces que hi actuen tenen un centre de gravetat que queda dins de la base de recolzament de la grua.  

Cal assegurar-se que el ganxo de la grua disposa de pestell de seguretat i que les eslingues estan ben 

col·locades.  

S’ha de revisar el bon estat dels elements de seguretat: limitadors de recorregut i d’esforç.  

Cal revisar cables, cadenes i aparells d’elevació periòdicament.  

Cal respectar les limitacions de càrrega indicades pel fabricant.  

En cap cas un operari pot pujar a la càrrega.  

No es pot abandonar el lloc de treball amb la grua amb càrregues suspeses.  

És prohibit arrossegar la càrrega.  

En operacions de manteniment, no es pot utilitzar roba amb folgances ni joies i ni fer servir els equips de 

protecció adequats.  

En operacions de manteniment, la màquina ha d’estar estacionada en terreny pla, el fre d’estacionament 

connectat, la palanca de transmissió en punt neutral, el motor aturat i l’interruptor de la bateria en posició 

desconnectada.  

Cal efectuar les tasques de reparació del camió amb el motor aturat i la màquina estacionada.  

Els residus generats com a conseqüència d’una avaria o de la resolució d’aquesta, cal segregar-los en 

contenidors.  

al estacionar el camió en zones adequades, de terreny pla i ferm, sense riscos de desploms, 

esllavissaments o inundacions (com a mínim, a 2 m de les vores de coronació). Cal posar els frens, treure 

les claus del contacte i tancar l’interruptor de la bateria, la cabina i el compartiment del motor. 
Equips de protecció individual 

Casc (només fora de la màquina).  

Protectors auditius: taps o auriculars (quan sigui necessari).  

Guants contra agressions mecàniques (en tasques de manteniment).  

Calçat de seguretat.  

Faixes i cinturons antivibracions.  

Roba i accessoris de senyalització (només fora de la màquina). 

 

CARRETÓ ELEVADOR AUTOMOTOR (TORO) 

Definició 

Equip de treball que s’utilitza per a la manipulació de càrregues en zones amb superfícies planes,  

preferentment magatzems. 

Riscos 

Caiguda de persones a diferent nivell.  

Caiguda d’objectes per manipulació.  

Caiguda d’objectes despresos.  

Cops contra objectes immòbils.  

Cops i contactes amb elements mòbils de la màquina.  

Atrapaments per objectes o entre objectes.  

Atrapaments per bolcada de màquines.  

Contactes tèrmics.  

Contactes elèctrics.  

Explosions.  

Incendis.  

Atropellaments, cops i xocs amb vehicles o contra vehicles.  

Risc de danys a la salut derivats de l’exposició a agents físics: sorolls i vibracions.  
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Mesures Preventives 

Cal fer servir carretons elevadors amb marcatge CE prioritàriament o adaptats al RD 1215/1997.  

Es recomana que el carretó elevador automotor estigui dotat amb avisador lumínic de tipus rotatori o flaix.  

Ha d’estar dotat amb senyal acústic de marxa enrere.  

Quan aquesta màquina circuli únicament per l’obra, cal verificar que la persona que la condueix està  

autoritzada, té la formació i la informació específiques de PRL que fixa el RD 1215/1997, de 18 de juliol, 

article 5, i s’ha llegit el manual d’instruccions de la màquina. Si la màquina circula per una via pública, a 

més a més, cal que el conductor tingui el carnet de conduir B. 

S’ha de verificar que la persona que condueix el carretó elevador automotor està autoritzada.  

Abans d’iniciar els treballs, s’ha de comprovar que tots els dispositius del carretó elevador automotor  

responen correctament i estan en perfecte estat: frens, pneumàtics, etc.  

Per fer servir el telèfon mòbil durant la conducció, cal disposar d’un sistema de mans lliures.  

Cal ajustar el seient i els comandaments a la posició adequada.  

Cal assegurar la màxima visibilitat del carretó elevador automotor i netejar-ne els retrovisors, els 

parabrises i els miralls.  

Cal verificar que la cabina està neta i no té restes d’oli, greix o fang ni objectes descontrolats en la zona 

dels comandaments.  

El conductor s’ha de netejar el calçat abans de pujar a la màquina.  

S’ha de pujar i baixar del carretó elevador automotor només per l’accés previst pel fabricant.  

Cal comprovar que tots els rètols d’informació dels riscos estiguin en bon estat i situats en llocs visibles.  

S’ha de verificar l’existència d’extintor al carretó elevador automotor.  

Cal verificar que l’alçària màxima del carretó elevador automotor és l’adequada per evitar interferències 

amb elements viaris, línies elèctriques o similar.  

Cal mantenir nets els accessos, els agafadors i les escales. 

Normes d’ús i manteniment 

Cal controlar la màquina només des del seient del conductor.  

És prohibit la presència de treballadors o terceres persones en el radi d’acció de la màquina.  

És prohibit transportar persones alienes a l’activitat.  

No es pot pujar ni baixar amb el camió plataforma en moviment.  

Durant la conducció, cal utilitzar sempre un sistema de retenció (cabina, cinturó de seguretat o similar).  

No és permès baixar pendents amb el motor aturat o en punt mort.  

S’han de realitzar les entrades o les sortides dels vials amb precaució i, si cal, amb l’ajuda d’un senyalista.  

Quan les operacions comportin maniobres complexes o perilloses, el maquinista ha d’estar ajudat d’un 

senyalista expert que el guiï.  

Cal mantenir contacte visual permanent amb els equips d’obra que estiguin en moviment i els treballadors 

del lloc de treball.  

Cal respectar la senyalització interna de l’obra.  

Si s’ha de treballar en llocs tancats, cal comprovar que la ventilació és suficient o que els gasos s’han 

extret. 

Quan es realitzin transports amb càrregues que superin l’alçària del respatller de càrrega, cal lligar-les.  

Cal centrar el pes de la càrrega entre les forquilles.  

En el transport dels materials, s’ha de considerar la direcció del vent.  

En el transport de càrregues amb palets, cal fixar els materials en feixos o similar.  

Cal assegurar una il·luminació correcta de la zona de treball.  

S’han de mantenir les àrees de treball lliures d’obstacles i els terres nets (sense olis, greixos, etc.).  

Cal limitar la velocitat a les condicions del local i respectar la senyalització de les vies de circulació.  

S’ha d’evitar l’accés de vehicles i vianants per la mateixa porta d’accés a tallers, magatzems, etc. 

No es pot aparcar el carretó elevador automotor en interseccions o zones de pas.  

És prohibida la utilització del carretó elevador automotor per aixecar persones.  

S’han de manipular únicament càrregues que estiguin dins de la capacitat màxima del carretó elevador  

automotor. En cap cas, no es poden afegir contrapesos.  

Cal apropar-se a la càrrega a una velocitat moderada.  

La velocitat màxima del carretó elevador automotor és de 10 km/h en espais interiors i de 20 km/h en 

espais exteriors.  

La càrrega s’ha de col·locar tan a prop com sigui possible del pal del carretó elevador automotor.  

S’ha de fer el transport amb la càrrega a la zona baixa del transpalet, a uns 15 cm del terra.  

Amb el carretó elevador automotor carregat, cal circular sempre de cara al pendent, tant en pendents  

ascendents com descendents.  

S’ha d’evitar fer girs en zones amb pendents.  

Quan se circuli darrere d’un altre vehicle, cal que es mantingui una separació aproximadament igual a tres 

vegades la longitud del carretó elevador automotor.  

Si la càrrega treu visibilitat, cal circular marxa enrere.  

És prohibit desplaçar-se amb el pal inclinat cap endavant, o amb la càrrega en la posició elevada.  

És prohibit inclinar el pal amb la càrrega en la posició elevada.  

És prohibit deixar el carretó elevador automotor amb la càrrega en la posició elevada.  

Un cop finalitzat el treball, cal deixar la forquilla en contacte amb el terra.  

És prohibit aparcar en zones amb pendents.  

En llocs tancats només es poden utilitzar carretons elèctrics.  

Cal evitar deixar el carretó elevador automotor estacionat en pendents.  

En operacions de manteniment no s’ha d’utilitzar roba amb folgances ni joies i cal fer servir els equips de 

protecció adequats.  

En operacions de manteniment, la màquina ha d’estar estacionada en terreny pla, el fre d’estacionament 

connectat, la palanca de transmissió en punt neutral, el motor aturat i l’interruptor de la bateria en posició 

desconnectada.  

En operacions de canvi de forquilles, no s’ha de controlar l’alineació dels coixinets i les juntures amb la mà, 

sinó assegurar la seva posició amb cinta adhesiva.  

Cal fer les tasques de reparació del carretó elevador automotor amb el motor aturat i la màquina 

estacionada.  

Els residus generats com a conseqüència d’una avaria o de la resolució d’aquesta, cal segregar-los en 

contenidors.  
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En operacions de transport, s’ha de comprovar si la longitud, la tara i el sistema de bloqueig i subjecció 

són els adequats. Així mateix, cal assegurar-se que les rampes d’accés poden suportar el pes del carretó 

elevador automotor i, una vegada situada, cal retirar la clau del contacte.  

S’ha d’estacionar el carretó elevador automotor en zones adequades, de terreny pla i ferm, sense riscos 

de desploms, esllavissaments o inundacions (com a mínim, a 2 m de les vores de coronació). Cal posar 

els frens, treure les claus del contacte i tancar l’interruptor de la bateria, la cabina i el compartiment del 

motor. 

Equips de protecció individual 

Casc (només fora de la màquina i sempre que la cabina no estigui coberta).  

Protectors auditius: taps o auriculars (quan sigui necessari).  

Guants contra agressions mecàniques (en tasques de manteniment).  

Calçat de seguretat.  

Faixes i cinturons antivibracions.  

Roba i accessoris de senyalització (només fora de la màquina). 

 

CISTERNA DE REG 

Definició 

Equip de treball constituït normalment per un tractor que remolca una cisterna que transporta fluid, el  

qual és escampat en forma de ventall. 

Riscos 

Caiguda de persones a diferent nivell.  

Cops contra objectes immòbils.  

Cops i contactes amb elements mòbils de la màquina.  

Atrapaments per objectes o entre objectes.  

Atrapaments per bolcada de màquines.  

Contactes tèrmics.  

Contactes elèctrics.  

Explosions.  

Incendis.  

Atropellaments, cops i xocs amb vehicles o contra vehicles.  

Risc de danys a la salut derivats de l’exposició a agents físics: sorolls i vibracions. 

Mesures Preventives 

Normes generals 

Cal utilitzar cisternes de reg amb marcatge CE prioritàriament o adaptades al RD 1215/1997.  

Es recomana que la cisterna de reg estigui dotada amb avisador lumínic de tipus rotatori o flaix.  

Ha d’estar dotada amb senyal acústic de marxa enrere.  

Quan aquesta màquina circuli únicament per l’obra, cal verificar que la persona que la condueix està  

autoritzada, té la formació i la informació específiques de PRL que fixa el RD 1215/1997, de 18 de juliol,  

article 5, i se n’ha llegit el manual d’instruccions. Si la màquina circula per una via pública, cal que, a més a 

més, el conductor tingui el carnet de conduir C.  

S’ha de verificar que es manté al dia la ITV (inspecció tècnica de vehicles). 

Abans d’iniciar els treballs, cal comprovar que tots els dispositius de la cisterna de reg responen  

correctament i estan en perfecte estat: frens, fars, intermitents, pneumàtics, etc.  

Per fer servir el telèfon mòbil durant la conducció, cal disposar d’un sistema de mans lliures.  

Cal ajustar el seient i els comandaments a la posició adequada.  

Cal assegurar la màxima visibilitat de la cisterna de reg i netejar-ne els retrovisors, els parabrises i els  

miralls.  

S’ha de verificar que la cabina està neta i no té restes d’oli, greix o fang ni objectes descontrolats en la 

zona dels comandaments.  

El conductor s’ha de netejar el calçat abans d’utilitzar l’escala d’accés a la cisterna de reg.  

S’ha de pujar i baixar de la cisterna de reg només per l’escala prevista pel fabricant.  

Per pujar i baixar per l’escala, cal utilitzar totes dues mans i fer-ho sempre de cara a la cisterna de reg.  

S’ha de comprovar que tots els rètols d’informació dels riscos estiguin en bon estat i situats en llocs 

visibles.  

Cal verificar l’existència d’extintor a la cisterna.  

Cal verificar que l’alçària màxima de la cisterna és l’adequada per evitar interferències amb elements viaris 

o similars.  

Cal mantenir nets els accessos, els agafadors i les escales. 

Normes d’ús i manteniment 

Cal controlar la màquina només des del seient del conductor.  

És prohibit la presència de treballadors o terceres persones en el radi d’acció de la màquina.  

És prohibit transportar persones alienes a l’activitat.  

No es pot pujar ni baixar amb el camió plataforma en moviment.  

Durant la conducció, cal utilitzar sempre un sistema de retenció (cabina, cinturó de seguretat o similar). 

Fora de l’obra, cal utilitzar el cinturó de seguretat obligatòriament.  

En operacions en zones properes a cables elèctrics, cal verificar la tensió d’aquests cables per tal 

d’identificar la distància mínima de treball.  

Si la visibilitat en el treball disminueix per circumstàncies meteorològiques o similar per sota dels límits de 

seguretat, cal aparcar la màquina en un lloc segur i esperar.  

No és permès baixar pendents amb el motor aturat o en punt mort.  

S’han de realitzar les entrades o les sortides dels vials amb precaució i, si cal, amb l’ajuda d’un senyalista.  

Quan les operacions comportin maniobres complexes o perilloses, el maquinista ha de disposar d’un  

senyalista expert que el guiï.  

S’ha de mantenir contacte visual permanent amb els equips d’obra que estiguin en moviment i els  

treballadors del lloc de treball.  

Cal respectar la senyalització interna de l’obra.  

S’han d’evitar desplaçaments de la cisterna en zones a menys de 2 m de la vora de talussos.  

Cal conduir a velocitats baixes per l’obra i evitar afectar les màquines, les persones i els vehicles de l’obra 

amb l’aigua de reg.  
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S’ha de mantenir en bon estat de manteniment la bomba, la mànega i els altres elements de càrrega de 

l’aigua. 

Quan l’operació de càrrega d’aigua té lloc en zones properes a la circulació de vehicles o màquines, cal 

senyalitzar-la. La presa de força del tractor ha d’anar protegida.  

En operacions de manteniment, no s’ha d’utilitzar roba amb folgances ni joies i cal fer servir els equips de 

protecció adequats.  

En operacions de manteniment, la màquina ha d’estar estacionada en terreny pla i el fre d’estacionament 

connectat.  

Cal efectuar les tasques de reparació de la cisterna amb el motor aturat i la màquina estacionada.  

Els residus generats com a conseqüència d’una avaria o de la resolució d’aquesta, cal segregar-los en 

contenidors.  

S’ha d’estacionar la cisterna en zones adequades, de terreny pla i ferm, sense riscos de desploms,  

esllavissades o inundacions (com a mínim, a 2 m de les vores de coronació). 

Equips de protecció individual 

Casc (només fora de la màquina).  

Protectors auditius: taps o auriculars (quan sigui necessari).  

Guants contra agressions mecàniques (en tasques de manteniment).  

Calçat de seguretat.  

Faixes i cinturons antivibracions.  

Roba i accessoris de senyalització (només fora de la màquina). 

 

 

COMPACTADORA AMB TÀMDEM VIBRATORI 

Definició 

Equip de treball que s’utilitza per compactar subbases o bé mescles bituminoses en calent després 

d’haver-les estès, mitjançant un corró vibratori. 

Riscos 

Caiguda de persones a diferent nivell.  

Cops o contactes amb elements mòbils de la màquina.  

Atrapaments per bolcada de màquines.  

Contactes tèrmics.  

Contactes elèctrics.  

Explosions.  

Incendis.  

Atropellaments, cops i xocs amb vehicles o contra vehicles.  

Risc de danys a la salut derivats de l’exposició a agents físics: sorolls i vibracions. 

Mesures Preventives 

Cal utilitzar compactadores amb marcatge CE prioritàriament o adaptades al RD 1215/1997.  

Es recomana que la compactadora estigui dotada amb avisador lumínic de tipus rotatori o flaix.  

Ha d’estar dotada amb senyal acústic de marxa enrere.  

Quan aquesta màquina circuli per l’obra, cal verificar que la persona que la condueix està autoritzada, té la 

formació i la informació específiques de PRL que fixa el RD 1215/1997, de 18 de juliol, article 5, i se n’ha 

llegit el manual d’instruccions.  

S’ha de garantir en qualsevol moment la comunicació entre el conductor i l’encarregat.  

Abans d’iniciar els treballs, cal comprovar que tots els dispositius de la compactadora responen 

correctament i estan en perfecte estat: frens, fars, intermitents, etc.  

Per fer servir el telèfon mòbil durant la conducció, cal disposar d’un sistema de mans lliures. 

Cal ajustar el seient i els comandaments a la posició adequada.  

Cal girar el seient depenent del sentit de la marxa quan la compactadora ho permeti.  

Cal assegurar la màxima visibilitat de la compactadora i netejar-ne els retrovisors, els parabrises i els 

miralls.  

S’ha de verificar que la cabina està neta i no té restes d’oli, greix o fang ni objectes descontrolats en la 

zona dels comandaments.  

El conductor s’ha de netejar el calçat abans d’utilitzar l’escala d’accés a la cabina.  

S’ha de pujar i baixar de la compactadora únicament per l’escala prevista pel fabricant.  

Per pujar i baixar per l’escala, cal fer servir totes dues mans i fer-ho sempre de cara a la compactadora.  

Cal comprovar que tots els rètols d’informació dels riscos estan en bon estat i situats en llocs visibles.  

S’ha de verificar l’existència d’extintor en la compactadora.  

Cal verificar que l’alçària màxima de la compactadora és l’adequada per evitar interferències amb 

elements viaris o similars.  

Cal mantenir nets els accessos, els agafadors i les escales. 

 

Normes d’ús i manteniment 

Cal controlar la màquina només des del seient del conductor.  

És prohibida la presència de treballadors o terceres persones en el radi d’acció de la màquina.  

És prohibit el transport de persones.  

No es pot pujar ni baixar amb la compactadora en moviment.  

Durant la conducció, cal utilitzar sempre un sistema de retenció (cabina, cinturó de seguretat o similar).  

Si s’ha de treballar en llocs tancats, cal comprovar que la ventilació és suficient o que s’han extret els 

gasos.  

Si la visibilitat en el treball disminueix per circumstàncies meteorològiques o similar per sota dels límits de 

seguretat, cal aparcar la màquina en un lloc segur i esperar.  

No és permès baixar pendents amb el motor aturat o en punt mort.  

Quan les operacions comportin maniobres complexes o perilloses, el maquinista ha de disposar d’un  

senyalista expert que el guiï.  

S’ha de mantenir contacte visual permanent amb els equips d’obra que estiguin en moviment i els  

treballadors del lloc de treball.  

En treballs en pendents cal treballar en sentit longitudinal, mai transversal.  

No s’ha d’emprar el fre d’estacionament com a fre de servei.  

En pendents, cal fer servir la marxa més curta. 
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En operacions de manteniment, no s’ha de fer servir roba amb folgances ni joies i cal utilitzar els equips de 

protecció adequats.  

En operacions de manteniment, la màquina ha d’estar estacionada en terreny pla, el fre d’estacionament 

connectat, la palanca de transmissió en punt neutral, el motor aturat, l’interruptor de la bateria en posició 

desconnectada i la màquina bloquejada.  

Cal efectuar les tasques de reparació de la compactadora amb el motor aturat i la màquina estacionada. 

Els residus generats com a conseqüència d’una avaria o de la resolució d’aquesta, cal segregar-los en 

contenidors.  

En operacions de transport, s’ha de comprovar si la longitud, la tara i el sistema de bloqueig i subjecció 

són els adequats. Així mateix, cal assegurar-se que les rampes d’accés poden suportar el pes de la 

compactadora i, una vegada situada, cal retirar la clau del contacte. 

S’ha d’estacionar la compactadora en zones adequades, de terreny pla i ferm, sense riscos de desploms, 

esllavissaments o inundacions (com a mínim, a 2 m de les vores de coronació). Cal posar els frens, treure 

les claus del contacte i tancar l’interruptor de la bateria, la cabina i el compartiment del motor. 

Equips de protecció individual 

Casc (només fora de la màquina).  

Protectors auditius: taps o auriculars (quan sigui necessari).  

Guants contra agressions mecàniques (en tasques de manteniment).  

Calçat de seguretat.  

Faixes i cinturons antivibracions.  

Roba de treball. 

Roba i accessoris de senyalització (només fora de la màquina). 

 

DUMPER 

Definició 

Equip de treball destinat al transport de materials lleugers i dotat amb una caixa, tremuja o bolquet 

basculant per descarregar-los. 

Riscos 

Caiguda de persones a diferent nivell.  

Cops contra objectes immòbils.  

Cops i contactes amb elements mòbils de la màquina.  

Atrapaments per objectes o entre objectes.  

Atrapaments per bolcada de màquines.  

Contactes tèrmics.  

Contactes elèctrics.  

Explosions.  

Incendis.  

Atropellaments, cops i xocs amb vehicles o contra vehicles.  

Risc de danys a la salut derivats de l’exposició a agents químics: pols.  

Risc de danys a la salut derivats de l’exposició a agents físics: sorolls i vibracions. 

Mesures Preventives 

Cal utilitzar dúmpers amb marcatge CE prioritàriament o adaptats al RD 1215/1997.  

Es recomana que el dúmper estigui dotat amb avisador lumínic de tipus rotatori o flaix.  

Ha d’estar dotat amb senyal acústic de marxa enrere.  

Quan aquesta màquina circuli únicament per l’obra, cal verificar que la persona que la condueix està  

autoritzada, té la formació i la informació específiques de PRL que fixa el RD 1215/1997, de 18 de juliol,  

article 5, i s’ha llegit el manual d’instruccions de la màquina. Si la màquina circula per una via pública, a 

més a més, cal que el conductor tingui el carnet de conduir B. 

Abans d’iniciar els treballs, cal comprovar que tots els dispositius del dúmper responen correctament i 

estan en perfecte estat: frens, pneumàtics, etc.  

Per utilitzar el telèfon mòbil durant la conducció, cal disposar d’un sistema de mans lliures.  

Cal ajustar el seient i els comandaments a la posició adequada.  

Cal assegurar la màxima visibilitat del dúmper i netejar-ne els retrovisors i els miralls.  

S’ha de verificar que la zona de conducció està neta i no té restes d’oli, greix o fang ni objectes 

descontrolats en la zona dels comandaments.  

El conductor s’ha de netejar el calçat abans d’utilitzar l’escala d’accés a la cabina.  

S’ha de pujar i baixar del dúmper únicament per l’accés previst pel fabricant.  

Cal comprovar que tots els rètols d’informació dels riscos estan en bon estat i situats en llocs visibles.  

Cal verificar l’existència d’extintor al dúmper.  

S’ha de verificar que l’alçària màxima del dúmper és l’adequada per evitar interferències amb elements 

viaris, línies elèctriques o similar.  

Cal disposar de pòrtic de seguretat antiblocatge.  

Cal mantenir nets els accessos, els agafadors i les escales. 

Normes d’ús i manteniment 

Cal controlar la màquina només des del seient del conductor.  

És prohibida la presència de treballadors o terceres persones en el radi d’acció de la màquina.  

És prohibit el transport de persones alienes a l’activitat.  

És prohibit transportar persones al bolquet.  

No es pot pujar ni baixar amb el dúmper en moviment.  

Durant la conducció, cal utilitzar sempre un sistema de retenció (cabina, cinturó de seguretat o similar).  

En treballs en zones de serveis afectats, quan no es disposi d’una bona visibilitat de la ubicació del 

conducte o el cable, cal requerir la col·laboració d’un senyalista.  

En reiniciar una activitat després d’haver-se produït pluges importants, cal tenir present que les condicions 

del terreny poden haver canviat. Així mateix, cal comprovar el funcionament dels frens.  

En operacions en zones properes a cables elèctrics, cal verificar la tensió d’aquests cables per tal 

d’identificar la distància mínima de treball.  

Si la visibilitat en el treball disminueix per circumstàncies meteorològiques o similar per sota dels límits de 

seguretat, cal aparcar la màquina en un lloc segur i esperar.  

No és permès baixar pendents amb el motor aturat o en punt mort.  

Cal fer les entrades o les sortides del solar amb precaució i, si s’escau, amb l’ajuda d’un senyalista.  
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S’ha de mantenir contacte visual permanent amb els equips d’obra que estiguin en moviment i els  

treballadors del lloc de treball.  

Cal respectar la senyalització interna de l’obra.  

S’han d’evitar desplaçaments del dúmper en zones a menys de 2 m de la vora de talussos.  

Si s’ha de treballar en llocs tancats, cal comprovar que la ventilació és suficient o que els gasos s’han 

extret.  

No s’ha de fer servir el bolquet com a bastida o plataforma de treball. 

Cal treballar, sempre que sigui possible, amb vent posterior, per tal que la pols no impedeixi la visibilitat de 

l’operari.  

S’ha d’evitar circular en zones de pendent superiors als recomanats pel fabricant.  

Cal treballar a una velocitat adequada i sense fer girs pronunciats quan es treballi en pendents.  

No s’han d’utilitzar bolquets ni accessoris més grans dels que permet el fabricant.  

La terra extreta de les excavacions cal apilar-la com a mínim a 2 m de la vora del talús, i sempre depenent 

de les característiques del terreny.  

Si la zona de treball té massa pols, cal regar per millorar la visibilitat.  

Amb el vehicle carregat, cal baixar els pendents d’esquenes a la marxa, a poca velocitat i evitant frenades 

brusques.  

En pendents on circulin aquestes màquines és recomanable que hi hagi una distància lliure de 70 cm per 

costat.  

Es recomana establir unes vies de circulació còmodes i lliures d’obstacles i senyalitzar les zones de perill.  

En operacions d’abocament de material, al costat d’una rasa o talús s’ha de col·locar un topall.  

Cal comprovar l’estabilitat de la càrrega i observar la disposició correcta.  

La càrrega no ha de dificultar mai la visibilitat del conductor.  

No es pot circular amb la tremuja aixecada.  

Cal evitar transportar càrregues amb una amplada superior a l’amplada de la màquina. Si s’ha de fer, cal 

senyalitzar-ne els extrems i circular amb la màxima precaució.  

Quan la càrrega del dúmper es realitza amb pales, grues o similar, el conductor ha d’abandonar el lloc de 

conducció.  

En operacions de manteniment, no s’ha d’utilitzar roba amb folgances ni joies i cal fer servir els equips de 

protecció adequats.  

En operacions de manteniment, la màquina ha d’estar estacionada en terreny pla, el fre d’estacionament 

connectat, la palanca de transmissió en punt neutral, el motor aturat i l’interruptor de la bateria en posició 

desconnectada.  

Cal efectuar les tasques de reparació del dúmper amb el motor aturat i la màquina estacionada.  

Els residus generats com a conseqüència d’una avaria o de la resolució d’aquesta, cal segregar-los en 

contenidors.  

En operacions de transport, s’ha de comprovar si la longitud, la tara i el sistema de bloqueig i subjecció 

són els adequats. Així mateix, cal assegurar-se que les rampes d’accés poden suportar el pes del dúmper 

i, una vegada situada, cal retirar la clau del contacte.  

S’ha d’estacionar el dúmper en zones adequades, de terreny pla i ferm, sense riscos de desploms,  

esllavissaments o inundacions (com a mínim, a 2 m de les vores de coronació). Cal posar els frens, treure 

les claus del contacte, tancar l’interruptor de la bateria i el compartiment del motor i, si hi ha pendent, falcar 

la màquina. 
Equips de protecció individual 

Casc (només fora de la màquina i sempre que la cabina no estigui coberta).  

Protectors auditius: taps o auriculars (quan sigui necessari).  

Mascareta (quan sigui necessària). 

 

EXCAVADORA DE RODES 

Definició 

Equip de treball emprat en l’excavació de terrenys quan s’han de remoure grans quantitats de terres. Es 

caracteritza per disposar d’una superestructura capaç d’efectuar una rotació de 360º. 

Riscos 

Caiguda de persones a diferent nivell.  

Cops o contactes amb elements mòbils de la màquina.  

Atrapaments per bolcada de màquines.  

Contactes tèrmics.  

Contactes elèctrics.  

Incendis.  

Atropellaments, cops i xocs amb vehicles o contra vehicles.  

Risc de danys a la salut derivats de l’exposició a agents químics: pols.  

Risc de danys a la salut derivats de l’exposició a agents físics: sorolls i vibracions. 

Mesures Preventives 

Cal emprar excavadores amb marcatge CE prioritàriament o adaptades al RD 1215/1997.  

Es recomana que l’excavadora estigui dotada amb avisador lumínic de tipus rotatori o flaix.  

Ha d’estar dotada amb senyal acústic de marxa enrere.  

Quan aquesta màquina circuli únicament per l’obra, cal verificar que la persona que la condueix està  

autoritzada, té la formació i la informació específiques de PRL que fixa el RD 1215/1997, de 18 de juliol,  

article 5, i s’ha llegit el manual d’instruccions de la màquina. Si la màquina circula per una via pública, a 

més a més, cal que el conductor tingui el carnet de conduir B.   

S’ha de verificar que es manté al dia la ITV (inspecció tècnica de vehicles).  

Abans d’iniciar els treballs, s’ha de comprovar que tots els dispositius de l’excavadora responen 

correctament i estan en perfecte estat: frens, pneumàtics, etc.  

Per fer servir el telèfon mòbil durant la conducció, cal disposar d’un sistema de mans lliures. 

Cal ajustar el seient i els comandaments a la posició adequada.  

Cal assegurar la màxima visibilitat de l’excavadora i netejar-ne els retrovisors, els parabrises i els miralls.  

S’ha de verificar que la cabina està neta i no té restes d’oli, greix o fang ni objectes descontrolats en la 

zona dels comandaments.  

El conductor s’ha de netejar el calçat abans d’utilitzar l’escala d’accés a la cabina.  

S’ha de pujar i baixar de l’excavadora només per l’escala prevista pel fabricant.  
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Per pujar i baixar per l’escala, cal utilitzar totes dues mans i fer-ho sempre de cara a l’excavadora.  

Cal comprovar que tots els rètols d’informació dels riscos estan en bon estat i situats en llocs visibles.  

S’ha de verificar l’existència d’extintor en l’excavadora.  

Cal verificar que l’alçària màxima de l’excavadora és l’adequada per evitar interferències amb elements  

viaris, línies elèctriques o similars.  

Cal mantenir nets els accessos, els agafadors i les escales. 

Normes d’ús i manteniment 

Cal controlar la màquina només des del seient del conductor.  

És prohibida la presència de treballadors o terceres persones en el radi d’acció de la màquina.  

És prohibit el transport de persones alienes a l’activitat.  

És prohibit transportar persones a la cullera.  

No es pot pujar ni baixar amb l’excavadora en moviment.  

Durant la conducció, cal utilitzar sempre un sistema de retenció (cabina, cinturó de seguretat o similar). 

Fora de l’obra, cal utilitzar el cinturó de seguretat obligatòriament.  

En treballs en zones de serveis afectats, quan no es disposi d’una bona visibilitat de la ubicació del 

conducte o el cable, cal requerir la col·laboració d’un senyalista.  

En reiniciar una activitat després d’haver-se produït pluges importants, cal tenir present que les condicions 

del terreny poden haver canviat. Així mateix, cal comprovar el funcionament dels frens.  

En operacions en zones properes a cables elèctrics, cal verificar la tensió d’aquests cables per tal 

d’identificar la distància mínima de treball.  

Si la visibilitat en el treball disminueix per circumstàncies meteorològiques o similar per sota dels límits de 

seguretat, cal aparcar la màquina en un lloc segur i esperar.  

No és permès baixar pendents amb el motor aturat o en punt mort.  

Cal fer les entrades o les sortides del solar amb precaució i, si cal, amb l’ajuda d’un senyalista.  

Quan les operacions comportin maniobres complexes o perilloses, el maquinista ha de disposar d’un  

senyalista expert que el guiï.  

S’ha de mantenir contacte visual permanent amb els equips d’obra que estiguin en moviment i els  

treballadors del lloc de treball.  

Cal respectar la senyalització interna de l’obra.  

Cal evitar desplaçaments de l’excavadora en zones a menys de 2 m de la vora de talussos.  

Si s’ha de treballar en llocs tancats, cal comprovar que la ventilació és suficient o que  s’han extret els 

gasos.  

No s’ha de treballar en pendents que superin el 50 %. 

En operacions de càrrega de camions, s’ha de verificar que el conductor es troba fora de la zona de treball 

de la màquina. Cal evitar, així mateix, que la cullera passi per sobre de la cabina del vehicle que s’està 

carregant.  

Durant aquesta operació, cal assegurar-se que el material queda uniformement distribuït en el camió, que 

la càrrega no és excessiva i que es deixa sobre el camió amb precaució.  

La terra extreta de les excavacions cal apilar-la com a mínim a dos metres de la vora del talús, i sempre 

depenent de les característiques del terreny.  

En actuacions dins de l’aigua, cal utilitzar la cullera per verificar la profunditat del fons i per descobrir  

possibles cavitats o perills. L’alçària màxima de l’aigua no ha de superar la part inferior de la corona de gir.  

No s’ha de fer servir la cullera com a bastida o plataforma de treball.  

Cal treballar, sempre que sigui possible, amb vent posterior, per tal que la pols no impedeixi la visibilitat de 

l’operari.  

Per desplaçar-se sobre terrenys en pendent, cal orientar el braç cap a baix, gairebé tocant a terra.  

Cal evitar que la cullera de l’excavadora se situï per sobre de les persones.  

No es poden utilitzar culleres i accessoris més grans dels que permet el fabricant.  

Sempre cal extreure el material de cara al pendent.  

S’ha de moure la màquina sempre amb la pala recollida i en el sentit del moviment.  

No s’ha de fer passar la pala o la càrrega per sobre de persones.  

No s’han d’enderrocar elements que estiguin situats per sobre de l’alçària de l’excavadora.  

Quan s’utilitzin altres complements hidràulics (martell, talladora de formigó, etc.) o altres equips que puguin 

produir vibracions, no es poden emprar els cilindres hidràulics a menys de 10 cm de les seves posicions 

extremes.  

Quan s’excava en inclinacions importants, cal fer una volta completa a la màquina, aproximadament una 

vegada cada hora, per tal que no quedin sense lubricació parts vitals del sistema de gir.  

En operacions de canvi de cullera o braç, no s’ha de controlar l’alineació dels coixinets i les juntures amb 

la mà, sinó que cal assegurar-ne la posició amb cinta adhesiva.  

Cal deixar la cullera a terra un cop finalitzats els treballs.  

No es poden superar els pendents que fixi el manual d’instruccions.  

En operacions de manteniment, no s’ha de fer servir roba amb folgances ni joies i cal utilitzar els equips de 

protecció adequats.  

En operacions de manteniment, la màquina ha d’estar estacionada en terreny pla, el fre d’estacionament 

connectat, la palanca de transmissió en punt neutral, el motor aturat i l’interruptor de la bateria en posició 

desconnectada.  

S’han d’efectuar les tasques de reparació de l’excavadora amb el motor aturat i la màquina estacionada.  

‘Els residus generats com a conseqüència d’una avaria o de la resolució d’aquesta, cal segregar-los en 

contenidors.  

En operacions de transport, cal comprovar si la longitud, la tara i el sistema de bloqueig i subjecció són els 

adequats. Així mateix, cal assegurar-se que les rampes d’accés poden suportar el pes de l’excavadora i, 

una vegada situada, cal retirar la clau del contacte.  

S’ha d’estacionar l’excavadora en zones adequades, de terreny pla i ferm, sense riscos de desploms, 

esllavissaments o inundacions (com a mínim, 2 m de les vores de coronació). Cal posar els frens, treure 

les claus del contacte i tancar l’interruptor de la bateria, la cabina i el compartiment del motor. 
Equips de protecció individual 

Casc (només fora de la màquina).  

Protectors auditius: taps o auriculars (quan sigui necessari).  

Mascareta (quan sigui necessària).  

Guants contra agressions mecàniques (en tasques de manteniment).  
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Calçat de seguretat.  

Faixes i cinturons antivibracions.  

Roba i accessoris de senyalització (només fora de la màquina). 

 

MINICARREGADORA 

Definició 

Equip de treball de gran mobilitat que s’utilitza per carregar material granular o similar a través d’una pala.

  

Riscos 

Caiguda de persones a diferent nivell.  

Cops contra objectes immòbils.  

Cops i contactes amb elements mòbils de la màquina.  

Atrapaments per objectes o entre objectes.  

Atrapaments per bolcada de màquines.  

Contactes tèrmics.  

Contactes elèctrics.  

Explosions.  

Incendis.  

Atropellaments, cops i xocs amb vehicles o contra vehicles.  

Risc de danys a la salut derivats de l’exposició a agents químics: pols.  

Risc de danys a la salut derivats de l’exposició a agents físics: sorolls i vibracions. 

Mesures Preventives 

Normes generals 

S’han de fer servir mini carregadores amb marcatge CE prioritàriament o adaptades al RD 1215/1997.  

Es recomana que la mini carregadora estigui dotada amb avisador lumínic de tipus rotatori o flaix.  

Ha d’estar dotada amb senyal acústic de marxa enrere.  

Quan aquesta màquina circuli únicament per l’obra, cal verificar que la persona que la condueix està  

autoritzada, té la formació i la informació específiques de PRL que fixa el RD 1215/1997, de 18 de juliol,  

article 5, i s’ha llegit el manual d’instruccions de la màquina. Si la màquina circula per una via pública, a 

més a més, cal que el conductor tingui el carnet de conduir B.  

S’ha de verificar que es manté al dia la ITV (inspecció tècnica de vehicles). 

Abans d’iniciar els treballs, cal comprovar que tots els dispositius de la mini carregadora responen  

correctament i estan en perfecte estat: frens, pneumàtics, etc.  

Per utilitzar el telèfon mòbil durant la conducció, cal disposar d’un sistema de mans lliures.  

Cal ajustar el seient i els comandaments a la posició adequada.  

S’ha d’assegurar la màxima visibilitat de la mini carregadora i netejar-ne els parabrises.  

S’ha de verificar que la cabina està neta i no té restes d’oli, greix o fang ni objectes descontrolats en la 

zona dels comandaments.  

El conductor s’ha de netejar el calçat abans de l’accés a la cabina.  

Cal comprovar que tots els rètols d’informació dels riscos estan en bon estat i situats en llocs visibles.  

Cal verificar que l’alçària màxima de la mini carregadora és l’adequada per evitar interferències amb 

elements viaris, línies elèctriques o similar.  

Cal mantenir nets els accessos, els agafadors i les escales. 

Normes d’ús i manteniment 

Cal controlar la màquina només des del seient del conductor.  

És prohibida la presència de treballadors o terceres persones en el radi d’acció de la màquina.  

És prohibit el transport de persones alienes a l’activitat.  

És prohibit transportar persones a la pala.  

No es pot pujar ni baixar amb la mini carregadora en moviment.  

Durant la conducció, cal utilitzar sempre un sistema de retenció (cabina, cinturó de seguretat o similar). 

Fora de l’obra, cal utilitzar el cinturó de seguretat obligatòriament.  

En treballs en zones de serveis afectats, quan no es disposi d’una bona visibilitat de la ubicació del 

conducte o el cable, cal requerir la col·laboració d’un senyalista.  

En reiniciar una activitat després d’haver-se produït pluges importants, cal tenir present que les condicions 

del terreny poden haver canviat. Així mateix, cal comprovar el funcionament dels frens.  

En operacions en zones properes a cables elèctrics, cal verificar la tensió d’aquests cables per tal 

d’identificar la distància mínima de treball.  

Si la visibilitat en el treball disminueix per circumstàncies meteorològiques o similar per sota dels límits de 

seguretat, cal aparcar la màquina en un lloc segur i esperar.  

No és permès baixar pendents amb el motor aturat o en punt mort.  

Cal fer les entrades o les sortides del solar de l’obra amb precaució i, si s’escau, amb l’ajuda d’un 

senyalista.  

S’ha de mantenir contacte visual permanent amb els equips d’obra que estiguin en moviment i els  

treballadors del lloc de treball.  

Cal respectar la senyalització interna de l’obra.  

No s’han d’utilitzar accessoris més grans dels que permet el fabricant.  

Cal evitar desplaçaments de la mini carregadora en zones de menys de 2 m de la vora de talussos.  

Cal evitar que la cullera de la mini carregadora se situï per sobre de les persones.  

Sempre s’ha d’extreure el material de cara al pendent.  

S’ha de moure la mini carregadora sempre amb la cullera recollida.  

Cal circular amb la cullera abaixada. 

Si s’ha de treballar en llocs tancats, cal comprovar que la ventilació és suficient o que s’han extret els 

gasos.  

Cal transportar la càrrega a poca alçària.  

No es pot carregar la mini carregadora per sobre el límit indicat pel fabricant.  

Durant els treballs, cal mantenir sempre la porta i les finestres en posició tancada.  

La terra extreta de les excavacions cal apilar-la com a mínim a 2 m de la vora del talús, i sempre depenent 

de les característiques del terreny.  

En treballs en pendents cal treballar en sentit longitudinal, mai transversal.  
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Si la màquina comença a inclinar-se cap endavant, cal abaixar l’accessori cullera ràpidament per tornar a 

equilibrar la màquina.  

En operacions de càrrega de camions, s’ha de verificar que el conductor del camió es troba fora de la zona 

de treball de la màquina. Durant aquesta operació, cal assegurar-se que el material queda uniformement 

distribuït en el camió, que la càrrega no és excessiva i que es deixa sobre el camió amb precaució.  

Després d’haver circulat per llocs amb aigua, s’ha de comprovar el bon funcionament dels frens.  

No es pot utilitzar la pala com a bastida o plataforma de treball.  

Cal treballar, sempre que sigui possible, amb vent posterior, per tal que la pols no impedeixi la visibilitat de 

l’operari.  

Cal treballar a una velocitat adequada i sense fer girs pronunciats quan es treballi en pendents.  

Si la zona de treball té massa pols, cal regar per millorar la visibilitat.  

En operacions de manteniment, no s’ha de fer servir roba amb folgances ni joies i cal utilitzar els equips de 

protecció adequats.  

En operacions de manteniment, la màquina ha d’estar estacionada en terreny pla, el fre d’estacionament 

connectat, la palanca de transmissió en punt neutral, el motor aturat i l’interruptor de la bateria en posició 

desconnectat.  

S’han d’efectuar les tasques de reparació de la mini carregadora amb el motor aturat i la màquina  

estacionada.  

Els residus generats com a conseqüència d’una avaria o de la resolució d’aquesta, cal segregar-los en 

contenidors.  

En operacions de transport, s’ha de comprovar si la longitud, la tara i el sistema de bloqueig i subjecció 

són els adequats. Així mateix, cal assegurar-se que les rampes d’accés poden suportar el pes de la mini 

carregadora i, una vegada situada, s’ha de retirar la clau del contacte.  

Cal deixar la cullera a terra un cop finalitzats els treballs.  

Cal estacionar la mini carregadora en zones adequades, de terreny pla i ferm, sense riscos de desploms, 

esllavissades o inundacions (com a mínim, a 2 m de les vores de coronació). Cal posar els frens, treure les 

claus del contacte, tancar l’interruptor de la bateria i el compartiment del motor i recolzar la cullera a terra. 

Equips de protecció individual 

Casc (només fora de la màquina).  

Protectors auditius: taps, auriculars (quan sigui necessari).  

Mascareta (quan sigui necessària).  

Guants contra agressions mecàniques (en tasques de manteniment).  

Calçat de seguretat.  

Faixes i cinturons antivibracions.  

Roba i accessoris de senyalització (només fora de la màquina). 

 

PALA CARREGADORA DE RODES 

Definició 

Equip de treball destinat a carregar material a través d’una cullera articulada. 

Riscos 

Caiguda de persones a diferent nivell.  

Cops i contactes amb elements mòbils de la màquina.  

Atrapaments per objectes o entre objectes.  

Atrapaments per bolcada de màquines.  

Contactes tèrmics.  

Contactes elèctrics.  

Explosions.  

Incendis.  

Atropellaments, cops i xocs amb vehicles o contra vehicles.  

Risc de danys a la salut derivats de l’exposició a agents químics: pols.  

Risc de danys a la salut derivats de l’exposició a agents físics: sorolls i vibracions. 

Mesures Preventives 

Normes generals 

Cal fer servir culleres amb marcatge CE prioritàriament o adaptades al RD 1215/1997.  

Es recomana que la cullera estigui dotada amb avisador lumínic de tipus rotatori o flaix.  

Ha d’estar dotada amb senyal acústic de marxa enrere.  

Quan aquesta màquina circuli únicament per l’obra, cal verificar que la persona que la condueix està  

autoritzada, té la formació i la informació específiques de PRL que fixa el RD 1215/1997, de 18 de juliol,  

article 5, i s’ha llegit el manual d’instruccions de la màquina. Si la màquina circula per una via pública, cal 

que, a més a més, el conductor tingui el carnet de conduir B.  

S’ha de verificar que es manté al dia la ITV (inspecció tècnica de vehicles). 

Abans d’iniciar els treballs, cal comprovar que tots els dispositius de la pala responen correctament i estan 

en perfecte estat: frens, pneumàtics, etc.  

Per fer servir el telèfon mòbil durant la conducció, cal disposar d’un sistema de mans lliures.  

Cal ajustar el seient i els comandaments a la posició adequada.  

S’ha d’assegurar la màxima visibilitat de la pala i netejar-ne els retrovisors, els parabrises i els miralls.  

Cal verificar que la cabina està neta i no té restes d’oli, greix o fang ni objectes descontrolats en la zona 

dels comandaments.  

El conductor s’ha de netejar el calçat abans d’utilitzar l’escala d’accés a la cabina.  

S’ha de pujar i baixar de la pala únicament per l’escala prevista pel fabricant.  

Per pujar i baixar per l’escala, cal utilitzar totes dues mans i fer-ho sempre de cara a la pala.  

Cal comprovar que tots els rètols d’informació dels riscos estan en bon estat i situats en llocs visibles.  

S’ha de verificar l’existència d’extintor a la pala.  

Cal verificar que l’alçària màxima de la pala és l’adequada per evitar interferències amb elements viaris, 

línies elèctriques o similars.  

Cal mantenir nets els accessos, els agafadors i les escales. 

Normes d’ús i manteniment 

Cal controlar la màquina només des del seient del conductor.  

És prohibida la presència de treballadors o terceres persones en el radi d’acció de la màquina.  

És prohibit el transport de persones alienes a l’activitat.  
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És prohibit transportar persones a la cullera.  

No es pot pujar ni baixar amb la pala en moviment.  

Durant la conducció, cal utilitzar sempre un sistema de retenció (cabina, cinturó de seguretat o similar). 

Fora de l’obra, cal utilitzar el cinturó de seguretat obligatòriament.  

En treballs en zones de serveis afectats, quan no es disposi d’una bona visibilitat de la ubicació del 

conducte o el cable, cal requerir la col·laboració d’un senyalista.  

En reiniciar una activitat després d’haver-se produït pluges importants, cal tenir present que les condicions 

del terreny poden haver canviat. Així mateix, cal comprovar el funcionament dels frens.  

En operacions en zones properes a cables elèctrics, cal verificar la tensió d’aquests cables per tal 

d’identificar la distància mínima de treball.  

Si la visibilitat en el treball disminueix per circumstàncies meteorològiques o similar per sota dels límits de 

seguretat, cal aparcar la màquina en un lloc segur i esperar.  

No és permès baixar pendents amb el motor aturat o en punt mort.  

Cal fer les entrades o les sortides del solar amb precaució i, si cal, amb l’ajuda d’un senyalista.  

Quan les operacions comportin maniobres complexes o perilloses, el maquinista ha de disposar d’un  

senyalista expert que el guiï.  

S’ha de mantenir contacte visual permanent amb els equips d’obra que estiguin en moviment i els  

treballadors del lloc de treball.  

Cal respectar la senyalització interna de l’obra.  

Cal evitar desplaçaments de la pala en zones a menys de 2 m de la vora de talussos. 

Si s’ha de treballar en llocs tancats, cal comprovar que la ventilació és suficient o que  s’han extret els 

gasos.  

Si la màquina es comença a inclinar cap endavant, cal abaixar la cullera ràpidament per tornar a equilibrar 

la màquina.  

En operacions de càrrega de camions, s’ha de verificar que el conductor es troba fora de la zona de treball 

de la màquina. Durant aquesta operació, cal assegurar-se que el material queda uniformement distribuït en 

el camió, que la càrrega no és excessiva i que es deixa sobre el camió amb precaució.  

No es poden utilitzar culleres i accessoris més grans dels que permet el fabricant.  

Sempre s’ha d’extreure el material de cara al pendent.  

S’ha de moure la màquina sempre amb la cullera recollida.  

No s’han d’enderrocar elements que estiguin situats per sobre l’alçària de la pala.  

S’ha de circular amb la cullera a uns 40 cm del terra.  

La terra extreta de les excavacions cal apilar-la com a mínim a 2 m de la vora del talús, i sempre depenent 

de les característiques del terreny.  

No s’ha de fer servir la cullera com a bastida o plataforma de treball.  

Cal treballar, sempre que sigui possible, amb vent posterior, per tal que la pols no impedeixi la visibilitat de 

l’operari.  

Per desplaçar-se sobre terrenys en pendent, cal orientar el braç cap a baix gairebé tocant a terra.  

Cal treballar a una velocitat adequada i sense fer girs pronunciats quan es treballi en pendents.  

Cal evitar que la cullera de la pala se situï per sobre de les persones.  

S’ha de deixar la cullera a terra un cop finalitzats els treballs i fer una lleugera pressió cap a baix.  

No es poden superar els pendents que fixi el manual d’instruccions.  

En operacions de manteniment, no s’ha d’utilitzar roba amb folgances ni joies i cal fer servir els equips de 

protecció adequats.  

En operacions de manteniment, la màquina ha d’estar estacionada en terreny pla, el fre d’estacionament 

connectat, la palanca de transmissió en punt neutral, el motor aturat i l’interruptor de la bateria en posició 

desconnectada.  

Cal fer les tasques de reparació de la pala amb el motor aturat i la màquina estacionada.  

En operacions de canvi de cullera o braç, no s’ha de controlar l’alineació dels coixinets i les juntures amb 

la mà, sinó que cal assegurar-ne la posició amb cinta adhesiva.  

Els residus generats com a conseqüència d’una avaria o de la resolució d’aquesta, cal segregar-los en 

contenidors.  

En operacions de transport, s’ha de comprovar si la longitud, la tara i el sistema de bloqueig i subjecció 

són els adequats. Així mateix, cal assegurar-se que les rampes d’accés poden suportar el pes de la pala i, 

una vegada situada, cal retirar la clau del contacte.  

Cal estacionar la pala en zones adequades, de terreny pla i ferm, sense riscos de desploms, 

esllavissaments o inundacions (com a mínim, a 2 m de les vores de coronació). Cal posar els frens, treure 

les claus del contacte, tancar l’interruptor de la bateria, la cabina i el compartiment del motor i recolzar la 

pala a terra. 

 
Equips de protecció individual 

Casc (només fora de la màquina).  

Protectors auditius: taps o auriculars (quan sigui necessari).  

Mascareta (quan sigui necessària).  

Guants contra agressions mecàniques (en tasques de manteniment).  

Calçat de seguretat.  

Faixes i cinturons antivibracions.  

Roba i accessoris de senyalització (només fora de la màquina). 

 

RETROEXCAVADORA AMB MARTELL PNEUMÀTIC 

Definició 

Equip de treball que s’utilitza en operacions de moviment de terres, en operacions de càrrega i per 

enderrocar determinats elements. 

Riscos 

Caiguda de persones a diferent nivell.  

Cops contra objectes immòbils.  

Cops i contactes amb elements mòbils de la màquina.  

Projecció de fragments o partícules.  

Atrapaments per objectes o entre objectes.  

Atrapaments per bolcada de la màquina.  
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Contactes tèrmics.  

Contactes elèctrics.  

Explosions.  

Incendis.  

Atropellaments, cops i xocs amb vehicles o contra vehicles.  

Risc de danys a la salut derivats de l’exposició a agents químics: pols.  

Risc de danys a la salut derivats de l’exposició a agents físics: sorolls i vibracions. 

Mesures Preventives 

Cal fer servir retroexcavadores amb marcatge CE prioritàriament o adaptades al RD 1215/1997.  

Es recomana que la retroexcavadora estigui dotada amb avisador lumínic de tipus rotatori o flaix.  

Ha d’estar dotada amb senyal acústic de marxa enrere.  

Quan aquesta màquina circuli únicament per l’obra, cal verificar que la persona que la condueix està  

autoritzada, té la formació i la informació específiques de PRL que fixa el RD 1215/1997, de 18 de juliol,  

article 5, i s’ha llegit el manual d’instruccions de la màquina. Si la màquina circula per una via pública, cal 

que, a més a més, el conductor tingui el carnet de conduir B.  

S’ha de verificar que es manté al dia la ITV (inspecció tècnica de vehicles).  

Abans d’iniciar els treballs, cal comprovar que tots els dispositius de la retroexcavadora responen  

correctament i estan en perfecte estat: frens, pneumàtics, etc.  

Per fer servir el telèfon mòbil durant la conducció, cal disposar d’un sistema de mans lliures.  

Cal ajustar el seient i els comandaments a la posició adequada.  

S’ha d’assegurar la màxima visibilitat de la retroexcavadora i netejar-ne els retrovisors, els parabrises i els 

miralls.  

Cal verificar que la cabina està neta i no té restes d’oli, greix o fang ni objectes descontrolats en la zona 

dels comandaments.  

El conductor s’ha de netejar el calçat abans d’utilitzar l’escala d’accés a la cabina.  

S’ha de pujar i baixar de la retroexcavadora només per l’escala prevista pel fabricant.  

Per pujar i baixar per l’escala, cal utilitzar totes dues mans i fer-ho sempre de cara a la retroexcavadora.  

Cal comprovar que tots els rètols d’informació dels riscos estiguin en bon estat i situats en llocs visibles.  

S’ha de verificar l’existència d’extintor a la retroexcavadora.  

S’ha de verificar que l’alçària màxima de la retroexcavadora és l’adequada per evitar interferències amb 

elements viaris, línies elèctriques o similar.  

Cal mantenir nets els accessos, els agafadors i les escales. 

Normes d’ús i manteniment 

Cal controlar la màquina només des del seient del conductor.  

És prohibida la presència de treballadors o terceres persones en el radi d’acció de la màquina.  

És prohibit el transport de persones alienes a l’activitat.  

És prohibit transportar persones a la pala.  

No es pot pujar ni baixar amb la retroexcavadora en moviment.  

Durant la conducció, cal utilitzar sempre un sistema de retenció (cabina, cinturó de seguretat o similar). 

Fora de l’obra, cal utilitzar el cinturó de seguretat obligatòriament.  

En treballs en zones de serveis afectats, quan no es disposi d’una bona visibilitat de la ubicació del 

conducte o el cable, cal requerir la col·laboració d’un senyalista.  

En reiniciar una activitat després d’haver-se produït pluges importants, cal tenir present que les condicions 

del terreny poden haver canviat. Així mateix, cal comprovar el funcionament dels frens.  

En operacions en zones properes a cables elèctrics, cal verificar la tensió d’aquests cables per tal 

d’identificar la distància mínima de treball.  

Si la visibilitat en el treball disminueix per circumstàncies meteorològiques o similar per sota dels límits de 

seguretat, cal aparcar la màquina en un lloc segur i esperar.  

No és permès baixar pendents amb el motor aturat o en punt mort.  

La terra extreta de les excavacions cal apilar-la com a mínim a 2 m de la vora del talús, i sempre depenent 

de les característiques del terreny.  

Cal fer les entrades o les sortides del solar amb precaució i, si cal, amb l’ajuda d’un senyalista.  

Quan les operacions comportin maniobres complexes o perilloses, el maquinista ha de disposar d’un  

senyalista expert que el guiï. 

S’ha de mantenir contacte visual permanent amb els equips d’obra que estiguin en moviment i els  

treballadors del lloc de treball.  

Cal respectar la senyalització interna de l’obra.  

S’han d’evitar desplaçaments de la retroexcavadora en zones a menys de 2 m de la vora de talussos.  

Si s’ha de treballar en llocs tancats, cal comprovar que la ventilació és suficient o que  s’han d’extret els 

gasos.  

Si la màquina comença a inclinar-se cap endavant, s’ha de baixar el martell pneumàtic ràpidament per 

tornar a equilibrar la màquina.  

En operacions de càrrega de camions, s’ha de verificar que el conductor es troba fora de la zona de treball 

de la màquina. Durant aquesta operació, cal assegurar-se que el material queda uniformement distribuït en 

el camió, que la càrrega no és excessiva i que es deixa sobre el camió amb precaució.  

No s’han de fer servir martells i accessoris més grans dels que permet el fabricant.  

Cal moure la màquina sempre amb el martell recollit.  

No es poden enderrocar elements que estiguin situats per sobre l’alçària de la retroexcavadora.  

Cal deixar el martell a terra un cop finalitzats els treballs, i aplicar una lleugera pressió cap a baix.  

Cal treballar, sempre que sigui possible, amb vent posterior, per tal que la pols no impedeixi la visibilitat de 

l’operari.  

Per desplaçar-se sobre terrenys en pendent, cal orientar el braç cap a baix gairebé tocant a terra.  

S’ha de treballar amb la cabina tancada.  

Cal treballar a una velocitat adequada i sense fer girs pronunciats quan es treballi en pendents.  

Cal evitar que el martell se situï per sobre de les persones.  

Si la zona de treball té massa pols, cal regar per millorar la visibilitat.  

Per treballar amb la retroexcavadora, cal col·locar, en terreny compacte, els estabilitzadors.  

En operacions de manteniment, no s’ha d’utilitzar roba amb folgances ni joies i cal fer servir els equips de 

protecció adequats.  
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En operacions de manteniment, la màquina ha d’estar estacionada en terreny pla, el fre d’estacionament 

connectat, la palanca de transmissió en punt neutral, el motor aturat i l’interruptor de la bateria en posició 

desconnectada.  

Cal efectuar les tasques de reparació de la retroexcavadora amb el motor aturat i la màquina estacionada.  

Els residus generats com a conseqüència d’una avaria o de la resolució d’aquesta, cal segregar-los en 

contenidors.  

En operacions de transport, s’ha de comprovar si la longitud, la tara i el sistema de bloqueig i subjecció 

són els adequats. Així mateix, cal assegurar-se que les rampes d’accés poden suportar el pes de la 

retroexcavadora i, una vegada situada, cal retirar la clau del contacte.  

S’ha d’estacionar la retroexcavadora en zones adequades, de terreny pla i ferm, sense riscos de 

desploms, esllavissades o inundacions (com a mínim, a 2 m de les vores de coronació). Cal posar els 

frens, treure les claus del contacte, tancar l’interruptor de la bateria, la cabina i el compartiment del motor i 

recolzar el martell a terra. 

Equips de protecció individual 

Casc (només fora de la màquina).  

Protectors auditius: taps o auriculars (quan sigui necessari).  

Mascareta (quan sigui necessària).  

Guants contra agressions mecàniques (en tasques de manteniment).  

Calçat de seguretat.  

Faixes i cinturons antivibracions.  

Roba i accessoris de senyalització (només fora de la màquina). 

 

RETROEXCAVADORA CARREGADORA 

Definició 

Equip de treball destinat a l’excavació de terrenys i a la càrrega de material a través de culleres i pales  

articulades. 

Riscos 

Caiguda de persones a diferent nivell.  

Cops contra objectes immòbils.  

Cops i contactes amb elements mòbils de la màquina.  

Projecció de fragments o partícules.  

Atrapaments per objectes o entre objectes.  

Atrapaments per bolcada de la màquina.  

Contactes tèrmics.  

Contactes elèctrics.  

Explosions.  

Incendis.  

Atropellaments, cops i xocs amb vehicles o contra vehicles.  

Risc de danys a la salut derivats de l’exposició a agents químics: pols.  

Risc de danys a la salut derivats de l’exposició a agents físics: sorolls i vibracions. 

Mesures Preventives 

Cal fer servir retroexcavadores amb marcatge CE prioritàriament o adaptades al RD 1215/1997.  

Es recomana que la retroexcavadora carregadora estigui dotada amb avisador lumínic de tipus rotatori o 

flaix.  

Ha d’estar dotada amb senyal acústic de marxa enrere.  

Quan aquesta màquina circuli únicament per l’obra, cal verificar que la persona que la condueix està  

autoritzada, té la formació i la informació específiques de PRL que fixa el RD 1215/1997, de 18 de juliol,  

article 5, i s’ha llegit el manual d’instruccions de la màquina. Si la màquina circula per una via pública, cal 

que, a més a més, el conductor tingui el carnet de conduir B. 

S’ha de verificar que es manté al dia la ITV (inspecció tècnica de vehicles).  

Abans d’iniciar els treballs, cal comprovar que tots els dispositius de la retroexcavadora responen  

correctament i estan en perfecte estat: frens, pneumàtics, etc.  

Per fer servir el telèfon mòbil durant la conducció, cal disposar d’un sistema de mans lliures.  

Cal ajustar el seient i els comandaments a la posició adequada.  

S’ha d’assegurar la màxima visibilitat de la retroexcavadora i netejar-ne els retrovisors, els parabrises i els 

miralls.  

Cal verificar que la cabina està neta i no té restes d’oli, greix o fang ni objectes descontrolats en la zona 

dels comandaments.  

El conductor s’ha de netejar el calçat abans d’utilitzar l’escala d’accés a la cabina.  

S’ha de pujar i baixar de la retroexcavadora només per l’escala prevista pel fabricant.  

Per pujar i baixar per l’escala, cal utilitzar totes dues mans i fer-ho sempre de cara a la retroexcavadora.  

És necessari que tots els rètols d’informació dels riscos estiguin en bon estat i situats en llocs visibles.  

Cal verificar l’existència d’extintor en la retroexcavadora.  

S’ha de verificar que l’alçària màxima de la retroexcavadora és l’adequada per evitar interferències amb 

elements viaris, línies elèctriques o similar.  

Cal mantenir nets els accessos, els agafadors i les escales. 

Normes d’ús i manteniment 

Cal controlar la màquina només des del seient del conductor.  

És prohibida la presència de treballadors o terceres persones en el radi d’acció de la màquina.  

És prohibit el transport de persones alienes a l’activitat.  

És prohibit transportar persones a la pala.  

No es pot pujar ni baixar amb la retroexcavadora en moviment.  

Durant la conducció, cal utilitzar sempre un sistema de retenció (cabina, cinturó de seguretat o similar). 

Fora de l’obra, cal utilitzar el cinturó de seguretat obligatòriament.  

En treballs en zones de serveis afectats, quan no es disposi d’una bona visibilitat de la ubicació del 

conducte o cable, cal requerir la col·laboració d’un senyalista.  

En reiniciar una activitat després d’haver-se produït pluges importants, cal tenir present que les condicions 

del terreny poden haver canviat. Així mateix, cal comprovar el funcionament dels frens.  

En operacions en zones properes a cables elèctrics, cal verificar la tensió d’aquests cables per tal 

d’identificar la distància mínima de treball.  
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Si la visibilitat en el treball disminueix per circumstàncies meteorològiques o similar per sota dels límits de 

seguretat, cal aparcar la màquina en un lloc segur i esperar.  

No és permès baixar pendents amb el motor aturat o en punt mort.  

La terra extreta de les excavacions cal apilar-la com a mínim a 2 m de la vora del talús, i sempre depenent 

de les característiques del terreny.  

Cal fer les entrades o les sortides del solar amb precaució i, si cal, amb l’ajuda d’un senyalista.  

Quan les operacions comportin maniobres complexes o perilloses, el maquinista ha de disposar d’un  

senyalista expert que el guiï.  

Cal mantenir contacte visual permanent amb els equips d’obra que estiguin en moviment i els treballadors 

del lloc de treball. 

Cal respectar la senyalització interna de l’obra.  

Cal evitar desplaçaments de la pala en zones a menys de 2 m de la vora de talussos.  

Si s’ha de treballar en llocs tancats, cal comprovar que la ventilació és suficient o que  s’han extret els 

gasos.  

Si la màquina es comença a inclinar cap endavant, cal abaixar la cullera ràpidament per tornar a equilibrar 

la màquina.  

En operacions de càrrega de camions, s’ha de verificar que el conductor es troba fora de la zona de treball 

de la màquina. Durant aquesta operació, cal assegurar-se que el material queda uniformement distribuït en 

el camió, que la càrrega no és excessiva i que es deixa sobre el camió amb precaució.  

No es poden utilitzar culleres i accessoris més grans dels que permet el fabricant.  

Sempre s’ha d’extreure el material de cara al pendent.  

S’ha de moure la màquina sempre amb la cullera recollida.  

No s’han d’enderrocar elements que estiguin situats per sobre l’alçària de la pala.  

S’ha de circular amb la cullera a uns 40 cm del terra.  

S’ha de deixar la cullera a terra un cop finalitzats els treballs i fer una lleugera pressió cap a baix.  

No s’ha de fer servir la cullera com a bastida o plataforma de treball.  

Cal treballar, sempre que sigui possible, amb vent posterior, per tal que la pols no impedeixi la visibilitat de 

l’operari.  

Per desplaçar-se sobre terrenys en pendent, cal orientar el braç cap a baix gairebé tocant a terra.  

Cal treballar a una velocitat adequada i sense fer girs pronunciats quan es treballi en pendents.  

Cal evitar que la cullera o la pala se situï per sobre de les persones.  

Si la zona de treball té massa pols, cal regar per millorar la visibilitat.  

Per treballar amb la retroexcavadora cal col·locar, en terreny compacte, els estabilitzadors.  

En operacions de manteniment no s’ha d’utilitzar roba amb folgances ni joies i cal fer servir els equips de 

protecció adequats.  

En operacions de manteniment, la màquina ha d’estar estacionada en terreny pla, el fre d’estacionament 

connectat, la palanca de transmissió en punt neutral, el motor aturat i l’interruptor de la bateria en posició 

desconnectada.  

S’han d’efectuar les tasques de reparació de la retroexcavadora amb el motor aturat i la màquina 

estacionada.  

Els residus generats com a conseqüència d’una avaria o de la resolució d’aquesta, cal segregar-los en 

contenidors.  

En operacions de transport, cal comprovar si la longitud, la tara i el sistema de bloqueig i subjecció són els 

adequats. Així mateix, cal assegurar-se que les rampes d’accés poden suportar el pes de la 

retroexcavadora i, una vegada situada, cal retirar la clau del contacte.  

S’ha d’estacionar la retroexcavadora en zones adequades, de terreny pla i ferm, sense riscos de 

desploms, esllavissades o inundacions (com a mínim, a 2 m de les vores de coronació). Cal posar els 

frens, treure les claus del contacte, tancar l’interruptor de la bateria, la cabina i el compartiment del motor i 

recolzar la pala a terra. 
Equips de protecció individual 

Casc (només fora de la màquina).  

Protectors auditius: taps o auriculars (quan sigui necessari).  

Mascareta (quan sigui necessària).  

Guants contra agressions mecàniques (en tasques de manteniment).  

Calçat de seguretat.  

Faixes i cinturons antivibracions.  

Roba i accessoris de senyalització (només fora de la màquina). 

 

COMPACTADORA AMB PNEUMÀTICS 

Definició 

Equip de treball que s’utilitza per compactar mitjançant pneumàtics les mescles bituminoses en calent 

després d’haver-les estès. 

Riscos 

Caiguda de persones a diferent nivell.  

Cops o contactes amb elements mòbils de la màquina.  

Atrapaments per bolcada de màquines.  

Contactes tèrmics.  

Contactes elèctrics.  

Explosions.  

Incendis.  

Atropellaments, cops i xocs amb vehicles o contra vehicles.  

Risc de danys a la salut derivats de l’exposició a agents físics: sorolls i vibracions. 

Mesures Preventives 

Normes generals 

Cal utilitzar compactadores amb marcatge CE prioritàriament o adaptades al RD 1215/1997.  

Es recomana que la compactadora estigui dotada amb avisador lumínic de tipus rotatori o flaix.  

Ha d’estar dotada amb senyal acústic de marxa enrere.  

Quan aquesta màquina circuli per l’obra, cal verificar que la persona que la condueix està autoritzada, té la 

formació i la informació específiques de PRL que fixa el RD 1215/1997, de 18 de juliol, article 5, i se n’ha 

llegit el manual d’instruccions.  
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S’ha de garantir en qualsevol moment la comunicació entre el conductor i l’encarregat.  

Abans d’iniciar els treballs, s’ha de comprovar que tots els dispositius de la compactadora responen  

correctament i estan en perfecte estat: frens, fars, intermitents, pneumàtics, etc.  

Per fer servir el telèfon mòbil durant la conducció, cal disposar d’un sistema de mans lliures. 

Cal ajustar el seient i els comandaments a la posició adequada.  

Cal girar el seient depenent del sentit de la marxa quan la compactadora ho permeti.  

Cal assegurar la màxima visibilitat de la compactadora i netejar-ne els retrovisors, els parabrises i els 

miralls.  

S’ha de verificar que la cabina està neta i no té restes d’oli, greix o fang ni objectes descontrolats en la 

zona dels comandaments.  

El conductor s’ha de netejar el calçat abans d’utilitzar l’escala d’accés a la cabina.  

S’ha de pujar i baixar de la compactadora únicament per l’escala prevista pel fabricant.  

Per pujar i baixar per l’escala, cal fer servir totes dues mans i fer-ho sempre de cara a la compactadora.  

Cal comprovar que tots els rètols d’informació dels riscos estan en bon estat i situats en llocs visibles.  

S’ha de verificar l’existència d’extintor en la compactadora.  

Cal verificar que l’alçària màxima de la compactadora és l’adequada per evitar interferències amb 

elements viaris o similars.  

Cal mantenir nets els accessos, els agafadors i les escales. 

Normes d’ús i manteniment 

Cal controlar la màquina només des del seient del conductor.  

És prohibida la presència de treballadors o terceres persones en el radi d’acció de la màquina.  

És prohibit el transport de persones.  

No es pot pujar ni baixar amb la compactadora en moviment.  

Durant la conducció, cal utilitzar sempre un sistema de retenció (cabina, cinturó de seguretat o similar).  

Si s’ha de treballar en llocs tancats, cal comprovar que la ventilació és suficient o que s’han extret els 

gasos.  

Si la visibilitat en el treball disminueix per circumstàncies meteorològiques o similar per sota dels límits de 

seguretat, cal aparcar la màquina en un lloc segur i esperar.  

No és permès baixar pendents amb el motor aturat o en punt mort.  

Quan les operacions comportin maniobres complexes o perilloses, el maquinista ha de disposar d’un  

senyalista expert que el guiï.  

S’ha de mantenir contacte visual permanent amb els equips d’obra que estiguin en moviment i els  

treballadors del lloc de treball.  

En treballs en pendents cal treballar en sentit longitudinal, mai transversal.  

En operacions de manteniment, no s’ha de fer servir roba amb folgances ni joies i cal utilitzar els equips de 

protecció adequats.  

En operacions de manteniment, la màquina ha d’estar estacionada en terreny pla, el fre d’estacionament 

connectat, la palanca de transmissió en punt neutral, el motor aturat, l’interruptor de la bateria en posició 

desconnectada i la màquina bloquejada.  

Cal efectuar les tasques de reparació de la compactadora amb el motor aturat i la màquina estacionada. 

Els residus generats com a conseqüència d’una avaria o de la resolució d’aquesta, cal segregar-los en 

contenidors.  

En operacions de transport, s’ha de comprovar si la longitud, la tara i el sistema de bloqueig i subjecció 

són els adequats. Així mateix, cal assegurar-se que les rampes d’accés poden suportar el pes de la 

compactadora i, una vegada situada, cal retirar la clau del contacte. 

S’ha d’estacionar la compactadora en zones adequades, de terreny pla i ferm, sense riscos de desploms, 

esllavissaments o inundacions (com a mínim, a 2 m de les vores de coronació). Cal posar els frens, treure 

les claus del contacte i tancar l’interruptor de la bateria, la cabina i el compartiment del motor. 

Equips de protecció individual 

Casc (només fora de la màquina).  

Protectors auditius: taps o auriculars (quan sigui necessari).  

Guants contra agressions mecàniques (en tasques de manteniment).  

Calçat de seguretat.  

Faixes i cinturons antivibracions.  

Roba de treball. 

Roba i accessoris de senyalització (només fora de la màquina). 

 

FRESADORA 

Definició 

Equip de treball que disposa de peces metàl·liques en revolució per tal d’arrencar un gruix determinat del 

ferm d’una carretera. 

Riscos 

Caiguda de persones a diferent nivell.  

Cops o contactes amb elements mòbils de la màquina.  

Projecció de fragments o partícules.  

Atrapaments per bolcada de màquines.  

Contactes tèrmics.  

Contactes elèctrics.  

Incendis.  

Atropellaments, cops i xocs amb vehicles o contra vehicles.  

Risc de danys a la salut derivats de l’exposició a agents químics: pols.  

Risc de danys a la salut derivats de l’exposició a agents físics: sorolls i vibracions. 

Mesures Preventives 

Normes generals 

Cal utilitzar fresadores amb marcatge CE prioritàriament o adaptades al RD 1215/1997.  

Es recomana que la fresadora estigui dotada amb avisador lumínic de tipus rotatori o flaix.  

Ha d’estar dotada amb senyal acústic de marxa enrere.  
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Quan aquesta màquina circuli per l’obra, cal verificar que la persona que la condueix està autoritzada, té la 

formació i la informació específiques de PRL que fixa el RD 1215/1997, de 18 de juliol, article 5, i se n’ha 

llegit el manual d’instruccions.  

S’ha de garantir en qualsevol moment la comunicació entre el conductor i l’encarregat.  

Abans d’iniciar els treballs, s’ha de comprovar que tots els dispositius de la fresadora responen 

correctament i estan en perfecte estat: frens, fars, etc.  

Per fer servir el telèfon mòbil durant la conducció, cal disposar d’un sistema de mans lliures. 

Cal ajustar el seient i els comandaments a la posició adequada.  

Cal assegurar la màxima visibilitat de la fresadora i netejar-ne els retrovisors, els parabrises i els miralls.  

S’ha de verificar que la cabina està neta i no té restes d’oli, greix o fang ni objectes descontrolats en la 

zona dels comandaments.  

El conductor s’ha de netejar el calçat abans d’utilitzar l’escala d’accés a la cabina.  

S’ha de pujar i baixar de la fresadora només per l’escala prevista pel fabricant.  

Per pujar i baixar per l’escala cal utilitzar totes dues mans i fer-ho sempre de cara a la fresadora.  

Cal comprovar que tots els rètols d’informació dels riscos estan en bon estat i situats en llocs visibles.  

S’ha de verificar l’existència d’extintor ala fresadora.  

Cal verificar que l’alçària màxima de la fresadora és l’adequada per evitar interferències amb elements 

viaris, línies elèctriques o similar.  

Cal mantenir nets els accessos, els agafadors i les escales. 

Normes d’ús i manteniment 

Cal controlar la màquina només des del seient del conductor.  

És prohibida la presència de treballadors o terceres persones en el radi d’acció de la màquina.  

És prohibit el transport de persones alienes a l’activitat.  

No es pot pujar ni baixar amb la fresadora en moviment.  

Cal mantenir contacte visual permanent amb els equips d’obra que estiguin en moviment i els treballadors 

del lloc de treball.  

Si s’ha de treballar en llocs tancats, cal comprovar que la ventilació és suficient o que  s’han extret els 

gasos.  

Durant la conducció, cal utilitzar sempre un sistema de retenció (cabina, cinturó de seguretat o similar).  

En treballs en pendents cal treballar en sentit longitudinal, mai transversal.  

S’ha de fer servir la marxa més lenta en pendents de més del 7 %.  

Cal netejar les erugues abans de cada desplaçament.  

En operacions de manteniment, no s’ha de fer servir roba amb folgances ni joies i cal utilitzar els equips de 

protecció adequats.  

En operacions de manteniment, la màquina ha d’estar estacionada en terreny pla, el fre d’estacionament 

connectat, la palanca de transmissió en punt neutral, el motor aturat, l’interruptor de la bateria en posició 

desconnectada.  

En operacions de manteniment en zones superiors a l’alçària del cos, cal utilitzar elements auxiliars com 

ara escales i plataformes de treball.  

Cal efectuar les tasques de reparació de la fresadora amb el motor aturat i la màquina estacionada. Cal 

col·locar un cartell que indiqui que la fresadora s’està reparant.  

Els residus generats com a conseqüència d’una avaria o de la resolució d’aquesta, cal segregar-los en 

contenidors.  

En operacions de transport, s’ha de comprovar si la longitud, la tara i el sistema de bloqueig i subjecció 

són els adequats. Així mateix, cal assegurar-se que les rampes d’accés poden suportar el pes de la 

fresadora i, una vegada situada, cal retirar la clau del contacte.  

Cal estacionar l’excavadora en zones adequades, de terreny pla i ferm, sense riscos de desploms,  

esllavissaments o inundacions (com a mínim, a 2 m de les vores de coronació). Cal posar els frens, treure 

les claus del contacte i tancar l’interruptor de la bateria, la cabina i el compartiment del motor. 

Equips de protecció individual 

Casc (només fora de la màquina).  

Protectors auditius: taps o auriculars (quan sigui necessari).  

Mascareta (quan sigui necessària).  

Guants contra agressions mecàniques (en tasques de manteniment).  

Calçat de seguretat.  

Roba i accessoris de senyalització (només fora de la màquina). 

 

ESTENEDORA DE MESCLES BITUMINOSES EN CALENT 

Definició 

Equip de treball que s’utilitza per estendre les diferents capes de mescles bituminoses en calent. 

Riscos 

Caiguda de persones a diferent nivell.  

Cops contra objectes immòbils.  

Cops i contactes amb elements mòbils de la màquina.  

Atrapaments per objectes o entre objectes.  

Atrapaments per bolcada de màquina.  

Contactes tèrmics.  

Contactes elèctrics.  

Explosions.  

Incendis.  

Inhalació o ingestió de substàncies nocives (en recintes poc ventilats).  

Atropellaments, cops i xocs amb vehicles o contra vehicles.  

Risc de danys a la salut derivats de l’exposició a agents físics: sorolls i vibracions. 

Mesures Preventives 

Normes generals 

Cal utilitzar estenedores amb marcatge CE prioritàriament o adaptades al RD 1215/1997.  

Quan aquesta màquina circuli per l’obra, cal verificar que la persona que la condueix està autoritzada, té la 

formació i la informació específiques de PRL que fixa el RD 1215/1997, de 18 de juliol, article 5, i se n’ha 

llegit el manual d’instruccions.  
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S’ha de garantir en qualsevol moment la comunicació entre el conductor i l’encarregat. 

Abans d’iniciar els treballs, cal comprovar que tots els dispositius de l’estenedora responen correctament i 

estan en perfecte estat: frens, cadenes, etc. En aquesta línia cal comprovar que els llums intermitents 

d’avís funcionen durant l’extensió del regle.  

Per fer servir el telèfon mòbil durant la conducció, cal disposar d’un sistema de mans lliures.  

Cal ajustar el seient i els comandaments a la posició adequada.  

S’ha de verificar que la cabina està neta i no té restes d’oli, greix o fang ni objectes descontrolats en la 

zona dels comandaments.  

El conductor s’ha de netejar el calçat abans d’utilitzar l’escala d’accés a la cabina.  

S’ha de pujar i baixar de l’estenedora només per l’escala prevista pel fabricant.  

Per pujar i baixar per l’escala, cal utilitzar totes dues mans i fer-ho sempre de cara a l’estenedora.  

Cal comprovar que tots els rètols d’informació dels riscos estan en bon estat i situats en llocs visibles.  

S’ha de verificar l’existència d’extintor en l’estenedora.  

Cal verificar que l’alçària màxima de l’estenedora és l’adequada per evitar interferències amb elements 

viaris o similars.  

Cal mantenir nets els accessos, els agafadors i les escales. 

Normes d’ús i manteniment 

Cal controlar la màquina només des del seient del conductor.  

És prohibit el transport de persones alienes a l’activitat.  

No es pot pujar ni baixar amb l’estenedora en moviment.  

S’ha de mantenir contacte visual permanent amb els equips d’obra que estiguin en moviment i els  

treballadors del lloc de treball.  

Si s’ha de treballar en llocs tancats, cal comprovar que la ventilació és suficient o que s’han extret els 

gasos.  

És prohibit l’accés al regle vibrant durant l’estesa.  

Totes les maniobres de l’estenedora han de ser dirigides per l’encarregat de l’equip d’estesa de mescles 

bituminoses en calent.  

Els operaris de l’equip d’estesa han de mantenir una distància de seguretat respecte a l’estenedora.  

L’encarregat de l’equip d’estesa ha de verificar una sincronització correcta entre l’estenedora i el camió 

que l’alimenta.  

No s’han de posar els peus entre les extensions del regle extensible durant els treballs.  

En treballs en pendents cal treballar en sentit longitudinal, mai transversal.  

No es pot canviar de marxa en baixada.  

En acabar l’activitat, cal verificar que s’ha evacuat tot el material d’estesa.  

En operacions de manteniment, no s’ha de fer servir roba amb folgances ni joies i cal utilitzar els equips de 

protecció adequats.  

En operacions de manteniment, la màquina ha d’estar estacionada en terreny pla, el fre d’estacionament 

connectat, la palanca de transmissió en punt neutral, el motor aturat i l’interruptor de la bateria en posició 

desconnectada.  

Cal fer les tasques de reparació de l’estenedora amb el motor aturat i la màquina estacionada.  

Els residus generats com a conseqüència d’una avaria o de la resolució d’aquesta, cal segregar-los en 

contenidors. 

En operacions de transport, cal comprovar si la longitud, la tara i el sistema de bloqueig i subjecció són els 

adequats. La regla ha d’estar situada sobre la plataforma de la góndola. Així mateix, cal assegurar-se que 

les rampes d’accés poden suportar el pes de l’estenedora i, una vegada situada, cal retirar la clau del 

contacte.  

S’ha d’estacionar l’estenedora en zones adequades, de terreny pla i ferm, sense riscos de desploms, 

esllavissaments o inundacions (com a mínim, a 2 m de les vores de coronació). Cal posar els frens, treure 

les claus del contacte i tancar l’interruptor de la bateria, la cabina i el compartiment del motor. 
Equips de protecció individual 

Casc (només fora de la màquina).  

Protectors auditius: taps o auriculars (quan sigui necessari).  

Guants contra agressions mecàniques (en tasques de manteniment).  

Calçat de seguretat.  

Roba de treball.  

Faixes i cinturons antivibracions.  

Roba i accessoris de senyalització (només fora de la màquina). 

 

6. MITJANS AUXILIARS 
CARRETÓ DE MÀ 

Definició 

Equip de treball que consisteix en un recipient de forma prismàtica al qual s’ha col·locat una roda a la part 

anterior i nanses a la part posterior. S’utilitza per transportar materials. 

Riscos 

Cops contra objectes immòbils.  

Sobreesforços. 

Mesures Preventives 

Cal utilitzar rodes de goma.  

Cal que l’usuari del carretó de mà el condueixi a una velocitat adequada. 

Normes d’ús i manteniment 

És prohibit transportar persones.  

No s’ha de sobrecarregar el carretó.  

Cal distribuir homogèniament la càrrega i, si cal, lligar-la correctament.  

S’ha de deixar un marge de seguretat en la càrrega de materials líquids al carretó per evitar vessaments.  

Cal vetllar perquè la roda pneumàtica tingui en tots els casos la pressió d’aire adequada. 

Proteccions col·lectives 

Cal col·locar el carretó de mà en llocs fora de les zones de pas. 

Equips de protecció individual 

Casc.  

Guants contra agressions mecàniques.  
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Calçat de seguretat.  

Faixa lumbar (en treballs continuats). 

 

CUBILOT 

Definició 

Equip de treball que consisteix en un recipient que s’omple generalment de formigó, que està guiat per una 

grua i que permet formigonar zones difícils d’accedir-hi o traslladar-hi diferents materials. 

Riscos 

Caiguda d’objectes despresos.  

Cops contra objectes immòbils  

Cops per objectes o eines.  

Atrapaments per objectes o entre objectes.  

Sobreesforços.  

Risc de danys a la salut derivats de l’exposició a agents químics: pols de ciment. 

Mesures Preventives 

Cal establir les mesures necessàries per evitar cops amb el cubilot en bastides, encofrats, apuntalaments, 

etc. 

Normes d’ús i manteniment 

Cal evitar omplir el cubilot fins a límits en els quals el balanceig provocat per la grua provoqui vessaments.  

S’ha d’adaptar la càrrega del cubilot al pes màxim que pugui elevar la grua.  

En situacions de vent fort o molt fort cal paralitzar els treballs.  

S’ha de revisar periòdicament la zona de lligada i la boca de sortida de formigó, per garantir l’estanquitat 

durant el transport.  

Cal evitar maniobres brusques en els moviments del cubilot.  

La càrrega s’ha de transportar amb el cubilot elevat i no es pot descendir fins a arribar al punt d’abocament 

per fer la descàrrega.  

En el punt d’abocament, el cubilot ha de descendir verticalment per evitar cops contra els operaris. 

Proteccions col·lectives 

En cap cas no es pot transportar el cubilot amb la grua per sobre de persones.  

Per evitar cops i desequilibris a les persones, els cubilots s’han de guiar mitjançant cordes degudament  

assegurades al cubilot. 

Equips de protecció individual 

Casc.  

Guants contra agressions químiques.  

Calçat de seguretat.  

Roba de treball. 

 

EINA MANUAL 

Definició 

Equips de treball utilitzats generalment de manera individual que, per accionar-los, només requereixen la  

força motriu humana: martells, maces, destrals, punxons, tenalles, alicates, pales, raspalls, palanques, 

gats, rodets, potes de cabra, tornavisos, etc. 

Riscos 

Caiguda d’objectes per manipulació.  

Caiguda d’objectes despresos.  

Trepitjades sobre objectes.  

Cops per objectes o eines.  

Projecció de fragments o partícules.  

Sobreesforços. 

Mesures Preventives 

S’ha de formar prèviament l’usuari de com funciona l’eina i la forma d’utilitzar-la de la manera més segura, 

evitant que els dits, les mans o qualsevol part del cos pugui ser afectada per l’eina. 

Normes d’ús i manteniment 

Cal utilitzar-les adequadament i per al seu ús específic.  

Quan sigui necessari, els treballadors han de disposar d’instruccions precises sobre l’ús de les eines i les 

mesures de seguretat associats.  

En transportar eines (queden excloses les de volum important):  

. Els treballadors no les han de transportar ni a les mans ni a les butxaques.  

. Cal portar-les en caixes o maletes portaeines, amb les parts punxants protegides.  

. Per pujar a una escala, pal, bastida o similar, cal fer servir una cartera o cartutxera fixada a la cintura o 

una bossa bandolera, de manera que quedin les mans lliures.  

El manteniment de les eines és fonamental per conservar-les en bon estat de servei. Cal realitzar 

inspeccions periòdiques per mantenir-les en bon estat, netes, afilades i amb les articulacions greixades. 

Proteccions col·lectives 

En la utilització de determinades eines com ara destrals, maces o similar, cal mantenir radis de seguretat. 

Equips de protecció individual 

Casc.  

Ulleres.  

Guants contra agressions mecàniques.  

Calçat de seguretat.  

Roba de treball. 

 

ENCOFRAT 

Definició 

Equip de treball emprat en la construcció d’estructures de formigó, que consisteix en motlles de fusta o de 

metall destinats a contenir el formigó fins que s’endureixi o s’adormi.  

Tipologia:  

   Horitzontal, destinat a l’encofrat de bigues, forjats i lloses.  

   Vertical, destinat a l’encofrat de murs, pilars, piles, etc. 
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Riscos 

Caiguda de persones a diferent nivell.  

Caiguda de persones al mateix nivell.  

Caiguda d’objectes per desplom.  

Caiguda d’objectes per manipulació.  

Caiguda d’objectes despresos. 

Trepitjades sobre objectes.  

Cops contra objectes immòbils.  

Sobreesforços.  

Risc de danys a la salut derivats de l’exposició a agents químics: pols. 

Mesures Preventives 

Cal tenir en compte les instruccions de muntatge, desmuntatge i manteniment del fabricant.  

Cal definir el tipus d’encofrat depenent de la tipologia de l’estructura. A més a més, l’encofrat ha de tenir 

prou resistència per suportar, sense deformacions apreciables, la càrrega del formigó que contingui.  

Cal apilar els encofrats de manera ordenada i sempre horitzontal en llocs adequats fora de les zones de 

pas.  

En situacions de vent fort o molt fort s’han de paralitzar els treballs.  

Cal mantenir les zones de treball netes i ordenades. 

Normes d’ús i manteniment 

Cal verificar el bon estat de les plaques d’encofrar, de les proteccions col·lectives associades i de tots els 

elements auxiliars per al muntatge.  

S’ha de verificar que els encofrats estan nets de restes de formigó i que s’han eliminat les puntes.  

S’ha de garantir la visió del gruista durant tot el procés. En cas que no sigui possible, el gruista ha de tenir 

l’ajuda d’un senyalista.  

Durant la col·locació de l’encofrat, només poden romandre a la zona de treball les persones encarregades 

de realitzar l’activitat.  

Cal assegurar una travada adequada.  

S’ha de definir un accés segur a la zona de treball.  

Cal utilitzar passarel·les adequades a base de taulons o altres materials, d’amplada mínima 60 cm, en el 

pas de zones discontínues entre malles i altres materials.  

S’han d’evitar desencofrats prematurs.  

Repartiment homogeni dels apilaments de materials sobre les superfícies d’encofrat.  

Cal distribuir uniformement el formigó.  

Cal revisar periòdicament els puntals i els sistemes de suport.  

Cal evitar deixar eines desendreçades en els perímetres de l’encofrat.  

L’ús de productes químics per als encofrats s’ha de fer d’acord amb les especificacions del fabricant 

facilitades per la fitxa tècnica.  

Sempre que sigui possible, cal utilitzar maquinària en el transport dels elements més pesants de l’encofrat 

i, si no, demanar ajuda a altres operaris.  

En el procés de desencofrat, en cas que algun panell d’encofrat quedi fixat, cal desprendre’l mitjançant una 

ungla metàl·lica, des d’una zona ja desencofrada.  

S’han de fer servir els accessos provisionals definits per accedir a la part superior dels encofrats i no fer-ho 

trepant a través del mateix encofrat. 

Proteccions col·lectives 

Els encofradors han de disposar en tot moment de plataformes de treball de com a mínim 60 cm amb 

baranes resistents, de 90 cm d’alçària mínima, i, quan sigui necessari per impedir el pas o la caiguda de 

treballadors i d’objectes, cal que disposin, respectivament, d’una protecció intermèdia i d’un entornpeu.  

Cal col·locar xarxes perimetrals de forca, safata o horitzontals, quan sigui necessari.  

Cal disposar de bastides perimetrals.  

Durant les operacions d’encofrat i, especialment, de desencofrat s’ha de limitar l’accés a la zona al 

personal designat.  

Durant el desencofrat, cal delimitar les zones susceptibles de rebre impactes de materials despresos. 

Equips de protecció individual 

Casc.  

Guants contra agressions mecàniques.  

Calçat de seguretat.  

Arnès.  

Roba de treball. 

 

ESCALA DE MÀ 

Definició 

Equip de treball, generalment portàtil, que consisteix en dues peces paral·leles o lleugerament 

convergents unides a intervals per travessers i que serveix perquè una persona pugi o baixi d’un nivell a 

l’altre. És de poc pes i es pot transportar amb les mans.  

Tipologia:  

   De fusta.  

   Metàl·liques. 

Riscos 

Caiguda de persones a diferent nivell.  

Caiguda d’objectes per desplom.  

Caiguda d’objectes per manipulació.  

Caiguda d’objectes despresos.  

Cops contra objectes immòbils.  

Atrapaments per objectes o entre objectes.  

Sobreesforços. 

Mesures Preventives 

Cal fer servir escales únicament quan la utilització d’altres equips de treball més segurs no estigui 

justificada pel baix nivell de risc, o bé quan les característiques dels emplaçaments no permetin altres 

solucions.  
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Cal assegurar l’estabilitat de les escales a través del seu assentament en punts de suport sòlids i estables.  

Cal col·locar elements antiesllavissades a la base de les escales.  

Les escales amb rodes s’han d’immobilitzar abans d’accedir-hi.  

Quan l’altura de treball superi els 3,5 m d’alçària i els treballs que cal fer requereixin moviments o esforços 

perillosos per a l’estabilitat del treballador, cal dotar el treballador amb sistemes individuals anticaigudes o 

sistemes equivalents. 

Les escales de mà no poden ser utilitzades per dues o més persones simultàniament.  

Són prohibits el transport o la manipulació de càrregues des d’escales de mà quan el pes o les dimensions 

puguin comprometre la seguretat del treballador.  

Cal revisar periòdicament les escales de mà.  

Els esglaons han d’estar acoblats.  

Les escales de fusta han de tenir els travessers d’una sola peça, encasellats, sense defectes ni nusos, i 

han d’estar protegits per vernissos transparents.  

Les escales metàl·liques han de tenir travessers d’una sola peça sense deformacions o protuberàncies i la 

juntura s’ha de fer mitjançant dispositius fabricats per a aquesta finalitat.  

És prohibida la utilització d’escales de mà de construcció improvisada.  

Abans de col·locar una escala de mà, s’ha d’inspeccionar el lloc de suport per evitar contactes amb cables 

elèctrics, canonades, etc.  

Els travessers de les escales han d’estar en posició horitzontal.  

L’ascens i descens i els treballs des d’escales s’han de fer de cara als escalons.  

El transport a mà d’una càrrega per una escala de mà s’ha de fer de manera que no impedeixi una 

subjecció segura.  

No es poden utilitzar escales acabades de pintar.  

No es poden utilitzar escales de mà de més de 5 metres de longitud, la resistència de les quals no tingui 

garanties.  

Les escales de fusta s’han d’emmagatzemar a cobert per assegurar-ne la conservació.  

Les escales d’acer s’han de pintar contra el rovell.  

Les escales de fusta no es poden pintar per tal de poder veure’n els defectes.  

Les escales de tisora han d’estar dotades amb un sistema antiobertura.  

Cal mantenir les zones de treball netes i ordenades. 
Normes d’ús i manteniment 

Per pujar i baixar cal fer-ho sempre de cara a l’escala.  

Cal fer servir totes dues mans per pujar i baixar.  

L’escala ha d’estar subjectada per la part superior a l’estructura; per la part inferior ha de disposar de 

sabates antilliscants, grapes o qualsevol mecanisme antilliscant, i s’ha de sustentar sempre en superfícies 

planes i sòlides.  

No es poden utilitzar les escales com a passarel·les.  

No es poden empalmar escales, llevat que ho hagi previst el fabricant.  

Cal col·locar-les a un angle de 75º respecte a l’horitzontal.  

Han de sobrepassar en un metre el punt de suport superior.  

Cal revisar les abraçadores a les escales extensibles.  

Per utilitzar l’escala cal verificar que ni les sabates ni la mateixa escala no estan brutes de substàncies que 

patinin: greix, oli, etc.  

A les escales de tisora, el tensor ha d’estar completament estirat.  

Per fer servir l’escala cal mantenir el cos dins de l’amplada de l’escala. 

Cal evitar realitzar activitats amb vibracions excessives o pesos importants.  

No es pot moure l’escala quan hi hagi un treballador.  

En les escales de tisora, l’operari no es pot situar amb una cama a cada lateral de l’escala.  

Les escales de tisora no es poden utilitzar com a escales de mà de suport en elements verticals.  

Les escales suspeses s’han de fixar de manera segura per tal d’evitar moviments de balanceig.  

Les escales compostes de varis elements adaptables o extensibles han d’utilitzar-se de manera que la 

immobilització recíproca dels diferents elements estigui assegurada.  

No es permet utilitzar escales de mà en els treballs a prop d’obertures, forats d’ascensor, finestres o 

similar, si no es troben suficientment protegits.  

Les eines o materials que s’estan emprant durant el treball en una escala manual mai no s’han de deixar 

sobre els esglaons, sinó que s’han de col·locar en elements que permetin subjectar-los a l’escala, penjats 

a l’espatlla o a la cintura del treballador.  

No es poden transportar les escales horitzontalment, sinó que s’ha de fer amb la part davantera cap a 

baix. 

Proteccions col·lectives 

És prohibit el pas de persones per sota de l’escala. 

Equips de protecció individual 

Casc.  

Calçat de seguretat.  

Arnès (per sobre de 3,5 m).  

Roba de treball. 

 

PLATAFORMA ELEVADORA 

Definició 

Equip de treball mòbil dotat d’una plataforma de treball, la qual pot pujar, baixar o desplaçar-se 

transportant persones o materials, gràcies a una estructura extensible.  

Tipologia:  

   Tisora.  

   Braç articulat.  

   Braç telescòpic.  

   Elevador vertical. 

Riscos 

Caiguda de persones a diferent nivell.  

Caiguda de persones al mateix nivell.  

Caiguda d’objectes per desplom.  
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Caiguda d’objectes despresos.  

Cops contra objectes immòbils.  

Atrapaments per objectes o entre objectes.  

Atrapaments per bolcada de màquines.  

Incendis.  

Atropellaments, cops i xocs contra vehicles. 

Mesures Preventives 

Cal utilitzar plataformes elevadores amb marcatge CE.  

Ha de ser utilitzada per persones formades i autoritzades.  

Cal verificar que les condicions del sòl són apropiades per suportar la càrrega màxima indicada pel 

fabricant.  

A més a més, cal evitar zones de dolls, forats, taques de greix o qualsevol risc potencial. 

Abans d’iniciar els treballs cal revisar l’entorn de treball per tal d’identificar els perills de la zona: línies 

elèctriques, bigues, etc.  

Abans d’utilitzar la plataforma s’ha d’inspeccionar per detectar possibles defectes. 

Normes d’ús i manteniment 

No es pot utilitzar la plataforma per a finalitats diferents del desplaçament de persones, eines i equips al 

lloc de treball.  

No es pot pujar o baixar de la plataforma quan està en moviment, i cal mantenir sempre el cos en el seu 

interior.  

No es pot manipular ni desactivar cap dels dispositius de la màquina, com, per exemple, l’inclinòmetre.  

No es pot sobrepassar la càrrega màxima ni el nombre màxim de persones que autoritzi el fabricant.  

No es poden utilitzar plataformes en situacions de tempesta elèctrica.  

No s’ha d’utilitzar la plataforma en situacions de vents superiors als permesos pel fabricant.  

No s’ha de realitzar cap tipus de moviment en què la visibilitat sigui nul·la.  

No es pot permetre que el personal controli la màquina des del terra quan s’està treballant a la plataforma.  

No s’ha de treballar amb plataformes dièsel en llocs tancats o mal ventilats.  

No s’ha d’allargar l’abast de la plataforma amb mitjans auxiliars, com ara escales i bastides. Així mateix, 

tampoc no es pot pujar o asseure’s a les baranes de la plataforma.  

No és permès subjectar la plataforma a estructures fixes. En cas de quedar enganxats accidentalment a 

una estructura, no s’han de forçar els moviments per alliberar-la i cal esperar auxili des del terra.  

No es poden baixar pendents pronunciats en la posició de màxima velocitat de la plataforma.  

No és permès col·locar-se entre els elements d’elevació de la màquina.  

Quan es treballi sense llum, cal disposar d’un projector autònom orientable per il·luminar la zona de treball 

i d’una senyalització lluminosa al terra.  

En cas que la plataforma entri en contacte amb una línia elèctrica:  

. Si la màquina funciona cal allunyar-la de la línia elèctrica.  

. Si no funciona, cal avisar el personal de terra per evitar que toquin la màquina i perquè avisin la 

companyia responsable de la línia i tallin la tensió. Per baixar de la màquina cal esperar que la situació 

sigui de total seguretat.  

En finalitzar la feina, s’ha de verificar la immobilització total de la màquina.  

Cal utilitzar sempre tots els sistemes d’anivellació o estabilització de què es disposa.  

Cal subjectar-se a les baranes amb fermesa sempre que s’estigui aixecant o conduint la plataforma.  

Cal evitar dolls, rases, desnivells i, en general, situacions que augmentin la possibilitat de la bolcada.  

Cal manipular amb cura tots els elements que poden augmentar la càrrega del vent: panells, cartells  

publicitaris, etc.  

S’ha d’accedir a la plataforma per les vies d’accés previstes pel fabricant, mai per l’estructura.  

Cal accionar els controls d’una manera lenta i uniforme, per aconseguir suavitat en la manipulació de la 

plataforma. Per aquest motiu, cal fer passar la palanca de control sempre pel punt neutre dels diferents  

moviments. 

Cal mantenir la plataforma de treball neta i sense elements que es puguin despendre mentre es treballa.  

Cal utilitzar l’arnès de seguretat a l’interior de les plataformes articulades o telescòpiques, per evitar sortir 

desprès o projectat en cas de xoc. 
Proteccions col·lectives 

No es pot accionar la plataforma sense la barra de protecció col·locada o la porta de seguretat oberta.  

Sempre cal mantenir lliure el radi d’acció de la plataforma, i és molt important deixar un espai lliure sobre el 

cap del conductor i verificar l’existència d’espais lliures en els laterals de la plataforma.  

A més de l’operador de la plataforma, hi ha d’haver un altre operador a peu de màquina per fer les 

funcions següents:  

. Intervenir ràpidament si és necessari.  

. Utilitzar els comandaments en cas d’accident o avaria.  

. Vigilar i evitar la circulació de màquines i vianants al voltant de la màquina.  

. Guiar el conductor si és necessari. 

Equips de protecció individual 

Casc.  

Calçat de seguretat.  

Arnès. 

 
7. PROTECCIONS INDIVIDUALS 

- Com a Protecció de cap: Casc. 

- Protecció de l’oïda: Auriculars. 

- Protecció de l’oïda: Taps. 

- Protecció dels ulls i cara: Pantalla facial 

- Protecció d’ulls: Ulleres de muntura. 

- Protecció de les vies respiratòries: Mascareta. 

- Protecció de mans i braços: Guants contra agressionsd’origen elèctric 

- Protecció de mans i braços: Guants contra agressions mecàniques 

- Protecció de mans i braços: Guants contra agressions químiques 

- Protecció peus i cames: Calçat de seguretat. 
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- Protecció del tronc i de l’abdomen: Armilla, jaqueta, davantal, manyoples, maniguets, mànigues i 

polaines 

- Protecció del tronc i l’abdomen: faixa i cinturó antivibracions 

- Protecció total del cos: arnès  

- Protecció del cos: Roba de treball. 

- Roba i accessoris de senyalització (braçalets, guants, reflectants, fluorescents)  

 

Les condicions tècniques d’aquests equips queden definides al plec de condicions del present estudi de 

seguretat i salut. 

 

8. PROTECCIONS COL·LECTIVES 

Com a proteccions col·lectives tenim: 

- Abalisament lluminós 

- Barana 

- Barra de seguretat rígida portàtil: newjersey 

- Cinta de senyalització 

- Con 

- Malla de senyalització  

- Mota de terra  

- Protecció de forats  

- Senyal  

- Tanca  

 

Les condicions tècniques d’aquestes proteccions queden definides al plec de condicions del present pla. 

 
9. INSTAL·LACIONS PROVISIONALS 
Les instal·lacions provisionals d’obra s’adaptaran a les característiques especificades als articles 15 i ss 

del R.D. 1627/97, de 24 d’octubre, relatiu a les DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT A 

LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ. 

 

Per al servei de neteja d'aquestes instal·lacions higièniques, es responsabilitzarà a una persona o un 

equip, els quals podran alternar aquest treball amb altres propis de l’obra. 

 

Per l’execució d’aquesta obra, es disposarà de les instal·lacions del personal que es defineixen i detallen 

tot seguit: 

Serveis higiènics:  

- Lavabos:  Com a mínim un per a cada 10 persones. 

- Cabines d’evacuació: S’ha d’instal·lar una cabina d’1,5 m2 x 2,3 m d’altura, dotada de placa 

turca, com a mínim, per a cada 25 persones 

- Local de dutxes:  Cada 10 treballadors, disposaran d’una cabina de dutxa de dimensions 

mínimes d’1,5 m2 x 2,3 m d’altura, dotada d’aigua freda-calenta,  amb terra antilliscant 

 

Es col·locarà un mòdul prefabricat de sanitaris de 3.7x2.3x2.3 m de plafó d´acer lacat i aïllament de 

poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d´acer 

galvanitzat, amb instal.lació de lampisteria, 1 lavabo col.lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes, 

mirall i complements de bany, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció 

diferencial. 

 

Vestuaris:   

La superfície aconsellable és de 2 m2 per treballador contractat. 

 

Es dispondrà d’un mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de de plafó d'acer lacat i aïllament de 

poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer 

galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb insatal.lació elèctrica, 1 punt de llum, 

interruptor, endolls i protecció diferencial 

 

S’equipará amb un armari metàl.lic individual doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m,  per 

treballador i amb bancs de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d´amplària. 

 

Menjador:  

Diferent del local de vestuari. A efectes de càlcul haurà de considerar-se entre 1,5 i 2 m2 per treballador 

que mengi a l’obra. 

 

Es col·locarà un mòdul prefabricat de menjador de 6x2.3x2.6 m de plafó d´acer lacat i aïllament de 35 mm 

de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d´acer galvanitzat amb aïllament 

de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal.lació de lampisteria, aigüera de 2 piques amb aixeta i taulell, 

amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial 

 

Equipat amb bancs de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d´amplària, taula de fusta amb tauler de 

melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m d´amplària, amb capacitat per a 10 persones, mitjans per a escalfar 

menjars (1 forn microones), nevera elèctrica, de 100 l de capacitat,  i cubell hermètic (100 l de capacitat) 

per a dipositar les escombraries. 

 

Local d'assistència a accidentats 

En aquelles obres amb un nivell d’ocupació simultani que oscil·li entre 10 i 50 treballadors, el local 

d’assistència a accidentats podrà ser substituït per un armari farmaciola emplaçat a l’oficina d’obra.  

El terra i parets del local d’assistència a accidentats, han de ser impermeables, pintats preferiblement en 

colors clars. Lluminós, caldejat a l’estació freda, ventilat si fos necessari de manera forçada en cas de 

dependències subterrànies. 
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Haurà de tenir a la vista el quadre d’adreces i telèfons dels centres assistencials més pròxims, 

ambulàncies i bombers. 

 

L’armari farmaciola, custodiat pel socorrista de l’obra, haurà d’estar dotat com a mínim de: alcohol, aigua 

oxigenada, pomada antisèptica, gases, benes sanitàries de diferents grandàries, benes elàstiques 

compressives autoadherents, esparadrap, tiretes, mercurocrom o antisèptic equivalent, analgèsics, 

bicarbonat, pomada per a picades d’insectes, pomada per a cremades, tisores, pinces, dutxa portàtil per a 

ulls, termòmetre clínic, caixa de guants esterilitzats i torniquet.. 

 

Les casetes d’obra i instal·lacions provisionals, seguiran el mateix criteri de col·locació i organització que el 

del material d’acopi, quedant aquestes situades sempre a l’interior de la plaça. A mode organitzatiu, s’ha 

plantejat poder utilitzar un espai interior pròxim a l’accés plantejat, on actualment hi ha un parterre se sauló 

i on anirà un futur parterre de vegetació. 

 

El pla de seguretat i salut podrà definir instal·lacions provisionals diferents a aquestes sempre i quan quedi 

convenientment justificat.  

 

Les instal·lacions provisionals d’obra com ara l’electricitat, l’aigua potable o les connexions de sanejament 

podran sol·licitar-se a les diferents companyies subministradores seguint estricament les normatives 

d’aquestes i la normativa vigent en cada una de les instal·lacions. El pla d’obra detallarà el procediment 

seguit per al contractista per al sumbinistrament i connexionat d’aquestes instal·lacions provisionals. A 

tocar de l’obra es localitza la xarxa de la companyia subminitradora per a cada una d’elles.  

 
10. FORMACIÓ I INFORMACIÓ. 
En fase d’obra, l’empresa adjudicatària certificarà que els treballadors han rebut la informació deguda 

respecte als mètodes de treball a utilitzar i els riscos que comporten així com les mesures de seguretat 

que deuran complir, mitjançant el servei de prevenció de riscos laborals de l’empresa.Tots els operaris que 

entrin a l’obra disposaran de la formació reglamentaria a més d’aquella específica segons el lloc de treball 

que ocupi.  

 
11. MEDICINA PREVANTIVA I PRIMERS AUXILIS. 
Tots els treballadors tindran l’APTO mèdic per a desenvolupar les tasques que se’ls hagin d’encarregar a 

l’obra. La documentació corresponent serà presentada al coordinador de seguretat i salut de l’obra. 

Aquesta serà INFORMACIÓ + FORMACIÓ + APTA MÈDICA. 

 
A peu d’obra es disposarà d’un dispensari amb la dotació adequada per a petites cures i primers auxilis. El 

material gastat es reomplirà de forma immediata. Es col·locarà un ròtol visible amb la ubicació dels centres 

hospitalaris i telèfons d’emergències. 

 
12. PREVENCIÓ DE RISCOS DE DANYS A TERCERS.  

Tal i com s’ha comentat, el risc de danys a tercers queda limitat ja que l’àmbit d’obra romandrà completament 

tancada i senyalitzada. En fase d’obra es coordinarà amb la propietat i amb el coordinador de seguretat i salut 

la realització de les feines, planificació, horaris, tancaments, senyalitzacions i afectacions sobre els diferents 

serveis particulars.               
 

Sant Julià de Vilatorta, maig de 2018 
 
 Els directors de Projecte                              Redactor de Projecte  

 

 

 

 

              Hugo Moreno i Lorena Pérez Félix Belmar López 

  Oficina Tècnica de Mobilitat i Seguretat Viària Local                    Enginyer Tècnic d’Obres Públiques 

  Diputació de Barcelona   

 

 

 

Vist el present estudi de Seguretat i Salut, s'informa favorablement. 

Cap de l'Oficina Tècnica de Mobilitat i Seguretat Viària Local. 

 

 

 

 

 

 

 

Paloma Sánchez-Contador Escudero 

Enginyera de Camins, Canals i Ports 
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PLEC DE CONDICIONS 
 

Índex 
1.Legislació específica de seguretat i salut en la construcció.  

2. Obligacions de les parts implicades   

3. Assegurança de responsabilitat civil.   

4. Condicions tècniques.   

5. Prescripcions generals de seguretat.   

6. Mecanismes de prevenció.   

7. Avís previ.   

8. Pla de Seguretat i Salut   

9. Llibre d'incidències   

10. Llibre de subcontractació.   

11. Subcontractació de treballs.   

12. Actuacions en cas d'accident   

13. Actuacions en cas d’incendi   

14. Seguiment i control   

15. Coordinació d’activitats empresarials   

 
1.- Legislació específica de Seguretat i Salut en la construcció. 
L’execució de l’obra objecte del present pla de seguretat i salut estarà regulada per la Normativa 

d’obligada aplicació que a continuació es detalla, sent d’obligat compliment per les parts implicades. 

Aquesta relació de textos legals no és exclusiva ni excloent respecte d’una altra normativa específica que 

pugui trobar-se en vigor, i de la que es faci menció degut a les particularitats d’un determinat projecte.  

 

• Ley 31/1995, de 8 de Noviembre de Prevención de RiesgosLaborales  (B.O.E. 10-11-95). 

• Ley 54/2003, de 12 de Diciembre de reforma del marco normativo de la prevención de riesgoslaborales 

(B.O.E. 13-12-03) 

• Real Decreto 1627/97 de 24 de Octubre sobre "DisposicionesMínimas de Seguridad y Salud en las 

Obras de Construcción".  

• Real Decreto 485/97 de 14 de Abril sobre “Disposicionesmínimas en materia de Señalización de 

Seguridad y Salud en el trabajo.”  

• Real Decreto 486/97 de 14 de Abril sobre “Disposicionesmínimas de Seguridad y Salud en los puestos 

de trabajo”.  

• Real Decreto 487/97 de 14 de Abril sobre “Disposicionesmínimas de Seguridad y Salud relativas a la 

manipulación manual  de cargas que comportanriesgos, en particular dorso-lumbares, para los 

trabajadores”.  

• Real Decreto 773/97 de 30 de Mayo sobre “Disposicionesmínimas de Seguridad y Salud relativas a la 

utilización por parte de los trabajadores de los equipos de protección personal”.  

• Real Decreto 665/97 de 12 de Mayo sobre protección de los trabajadores contra los riesgosrelacionados 

con la exposición a agentescancerígenosdurante el trabajo (BOE 12.06.97)  

• Real Decreto. 1435/92 de 27 de Noviembre  sobre maquinaria (BOE 11.12.92)  

• Real Decreto. 56/95 de 20 de Enero (BOE 08.02.95) modificación del R.D 1435/ 92 sobre maquinaria.  

• Real Decreto 108/1991 de 1 de Febrero sobre prevención y Reducción de la contaminación del 

MedioAmbienteproducida por el amianto. (BOE 06.02.91)  

• Real Decreto 949/1997 de 20 de junio sobre certificadoprofesional de  prevencioncitas de 

riesgoslaborales.  

• Real Decreto 952/1997 de 18 de julio sobre la utilización por los trabajadores de equipos de trabajo.  

• Real Decreto 1407/92 de 20 de Noviembre sobre la regulación de las condiciones para la 

comercialización y librecirculaciónintracomunitaria de los equipos de protección individual (BOE 

28.12.92).Modificación R.D. 159/95 de 3 de Febrero (BOE 08.03.95). 

Real Decreto 39/1997 de 17 de Enero por el que se aprueba el reglamento de los Servicios de Prevención. 

Modificado por el R.D. 604/2006.  

• Real Decreto 1215/97 de 18 de Julio sobre las disposicionesmínimas de seguridad y salud para la 

utilización de los trabajadores de los equipos de trabajo (BOE 07.08.97)  

• Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposicionesmínimas para la protección de la salud y 

seguridad de los trabajadoresfrente al riesgoeléctrico.  

• Real Decreto 842/2002 de 2 de Agosto: Reglamento electrotécnico para bajatensión.   

• Reglamento de Seguridad  y salud  en el trabajo (OM 20.5.52) (BOE 15.6.52).  

• Modificación del Artículo 115 (OM 10.12.53) (BOE 22.12.53).  

• Reglamento de Líneas Aéreas de Alta Tensión (OM 28.11.68).  

• Reglamento de aparatos elevadores para obras (OM 23.5.77) (BOE14.6.77).   

• Modificaciónartículo 65 (OM 07.03.81) (BOE 14.03.81)  

• Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centraleseléctricas y centros de 

transformación (BOE 1.12.82).  

• Ordenanza de Trabajo en la Construcción, Vidrio y Cerámica (OM 28.8.70) (BOE 9.9.70)  

• Modificación (Orden 27.07.73) (BOE 31.07.73)  

• Ordenanza General de Seguridad y salud  en el Trabajo (OM 9.3.71) (BOE 16.3.71), excepto los Títulos 

1, III, y los capítulos 1, II, III, IV, V, VII y XIII del Título II.  

• Orden de 31 de Octubre de 1984 sobre los trabajos con riesgos de amianto (BOE 07.11.84), y 

Normascomplementarias (OM 07.01.87) (BOE 15.01.87)  

• Modificación de los artículos 2,3, y 13 de la Orden de 31 de Octubre de 1984 y el artículo 2 de la Orden 

de 7 de Enero de 1987 (OM 26.07.93) (BOE 07.08.93).  

• Orden de 6 de Mayo de 1988 sobre los requisitos y datos de las comunicaciones de obertura previa o 

reanudación de actividades de empresas y centros de trabajo (BOE 16.05.88).  

• Orden de 12 de Enero de 1998 por la que se aprueba el modelo del Libro de Incidencias en obras de 

construcción (DOGC 27.01.98)  

• Resolución de 4 de Noviembre de 1988 sobre el cumplimiento de las distanciasreglamentarias de obras y 

construcciones a líneaseléctricas (DOGC 30.11.88)  

DETALLS 
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• Resolución de 4 de Mayo de 1992 sobre el convenioColectivo General del Sector de la Construcción 

(BOE 20.05.92) 

• Real Decreto 837/2003, de 27 de junio, por el que se aprueba el nuevotextomodificado y refundido de la 

instruccióntécnica complementaria MIE-AEM-4 del Reglamento de Aparatos de Elevación y 

Manutenciónreferente a “grúasmóvilesautopropulsadas.  

• Real Decreto 836/2003, de 27 de junio, por el que se aprueba una nuevainstruccióntécnica 

complementaria MIE-AEM-2 del Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención, referente a “grúas 

torre para obras u otrasaplicaciones”.  

• Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de 

noviembre, de Prevención de RiesgosLaborales, en materia de coordinación de actividadesempresariales.  

• Real decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el real Decreto 1215/1997, de 18 de 

julio, por el que se establecen las disposicionesmínimas de seguridad y salud para la utilización por los 

trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajostemporales en altura. • Real Decreto 

286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los 

riesgosrelacionados con la exposición al ruido.  

• Ley reguladora de subcontratación 32/ 2006 de normas sobre la subcontratación en el sector de la 

construcción. • Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el Real Decreto 39/1997, 

de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, y el Real 

Decreto1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposicionesmínimas de seguridad y 

salud en las obras de construcción.  

• Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, 

reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción.  

• Real Decreto 1644/2008 por el que se establecen las normas para la comercialización y puesta en 

servicio de las máquinas.  

• Real Decreto 298/2009, de 6 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, 

por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, en relación con la aplicación de 

medidas para promover la mejora de la seguridad y de la salud en el trabajo de la trabajadoraembarazada, 

que hayadado a luz o en período de lactancia.  

• Real Decreto 327/2009, de 13 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 1109/2007, de 24 de 

agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el 

sector de la construcción.   

• Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, por el que se modifican el Real Decreto 39/1997, de 17 de 

enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención; el Real Decreto 1109/2007, 

de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la 

subcontratación en el sector de la construcción y el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que 

se establecendisposicionesmínimas de seguridad y salud en obras de construcción.  

• Orden TIN/1071/2010, de 27 de abril, sobre los requisitos y datos que deben reunir las comunicaciones 

de apertura o de reanudación de actividades en los centros de trabajo.  

• Norma de Señalización en carreteras 8.3-IC de Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo.  

• Código de la Circulación.  

• Textorefundido de la Ley del Estatuto de los trabajadores • ConvenioColectivo Provincial de la 

Construcción 

 

2.- Obligacions de las parts implicades 
El R.D. 1627/97 de 24 d'octubre, s'ocupa de les obligacions del promotor, les quals es reflecteixen als 

articles 3, 4, del Contractista segons els articles 7, 11, 15 i 16, dels subcontractistes, en els articles 11, 15, 

i 16 i dels Treballadors Autònoms en l'article 12. Per aplicar els principis de l'acció preventiva, l'empresari 

designarà un o diversos treballadors perquè s'ocupin d'aquesta activitat, constituirà un Servei de Prevenció 

o concertarà dit servei amb una entitat especialitzada aliena a l'Empresa. La definició d'aquests Serveis i la 

dependència a determinar una de les opcions que hem indicat per al seu desenvolupament, està regulat 

en la Llei de Prevenció de Riscos Laborals 31/95 en els seus articles 30 i 31, així com en l'Ordre del 27 

de juny de 1997 i RD 39/1997 de 17 de gener.  

 

L’ incompliment pels empresaris de les seves obligacions en matèria de prevenció de riscos laborals 

donarà lloc a les responsabilitats que estan regulades en l'article 42 d'aquesta Llei. L'empresari ha 

d'elaborar i conservar a disposició de l'autoritat laboral, la documentació que estableix l'article 23 de la Llei 

de Prevenció de Riscos Laborals 31/95. L'empresari haurà de consultar als treballadors, l'adopció de les 

decisions relacionades en l'article 33 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals 31/95. Els treballadors 

estaran representats pels delegats de prevenció, atenint-se als articles 35 i 36 de la Llei de Prevenció de 

Riscos Laborals. S'haurà de constituir un Comitè de seguretat i salut segons es disposa en els articles 38 i 

39 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals.  

 

Promotor 
El promotor és el màxim responsable de l'obra i com a tal li correspon: 

a. Designar el coordinador del projecte. 

b. Designar el coordinador de l'execució de l'obra. 

c. Designar al tècnic competent que elabori l'estudi de seguretat i salut quan no hi ha 

 coordinador. 

d. Designar el tècnic competent elabori l'estudi bàsic de seguretat i salut quan no hi ha 

 coordinador. 

e. Responsable que s'elabori l'estudi de seguretat i salut. 

f. Responsable que s'elabori l'estudi bàsic de seguretat i salut. 

 

Coordinador de seguretat i salut 
Són les següents:  

a. Coordinar l'aplicació dels principis generals de prevenció i de seguretat, tant en prendre les 

decisions tècniques i d'organització per tal de planificar els diferents treballs o fases de treball que 

s'hagin de desenvolupar simultàniament o successivament, com en estimar la durada requerida 

per a la execució d'aquests diferents treballs o fases. Com es pot observar, aquesta obligació és 
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anàloga a la que té el coordinador en matèria de seguretat i salut durant l'elaboració del projecte, 

de manera que com vam dir al respecte és aplicable aquí.  

b. Coordinar les activitats de l'obra per garantir que els contractistes i, si s'escau, els subcontractistes 

i els treballadors autònoms apliquin de manera coherent i responsable els principis de l'acció 

preventiva que es recullen en l'article 15 de la LPRL, els quals han de considerar com els principis 

generals aplicables durant l'execució de l'obra, durant l'execució i, en particular, en les següents 

tasques:  

1. El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja. L'elecció de l'emplaçament dels 

llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves condicions d'accés, i la determinació de 

les vies o zones de desplaçament o circulació. 

2. La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars. 

3. El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periòdic de les 

instal·lacions i dispositius necessaris per l’execució de l'obra, a fi de corregir els defectes 

que poguessin afectar la seguretat i salut dels treballadors. 

4. La delimitació i el condicionament de les zones d'emmagatzematge i dipòsit dels diferents 

materials, en particular si es tracta de matèries o substàncies perilloses.  

5. La recollida dels materials perillosos utilitzats. 

6. L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació de residus i runes. 

7. L'adaptació, en funció de l'evolució de l'obra, del període de temps efectiu que haurà de 

dedicar-se als diferents treballs o fases de treball. 

8. La cooperació entre els contractistes, subcontractistes i treballadors autònoms. 

9. Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de treball o activitat que es 

realitzi en l'obra o prop del lloc de l'obra.  

c. Aprovar el pla de seguretat i salut elaborat pel contractista i, si s'escau, les modificacions a 

aquest.  

d. Organitzar la coordinació d'activitats empresarials prevista en l'article 24 de la LPRL. 

e. Coordinar les accions i funcions de control de l'aplicació correcta dels mètodes de treball.  

f. Adoptar les mesures necessàries perquè només les persones autoritzades puguin accedir a 

l'obra.  

 

Un eventual incompliment de les obligacions per part del coordinador en matèria de seguretat i salut durant 

l'execució de l'obra donarà lloc a responsabilitat contractual enfront del promotor que li hagi designat, 

responsabilitat que pot ser de tipus laboral, si és aquesta la naturalesa del vincle que els lliga, encara que 

el normal, per tractar de professionals liberals en la generalitat dels casos, serà la responsabilitat civil per 

danys i perjudicis derivats de l’incompliment. La que no existeix és la responsabilitat administrativa del 

coordinador, ja que, en matèria de prevenció de riscos aquesta responsabilitat és exclusiva de l'empresari, 

segons el que disposa l'article 45, apartat 1, de la LPRL. Pel que fa a la responsabilitat penal, dependrà de 

l'abast que els òrgans jurisdiccionals competents en l'ordre penal donen a que disposen els articles 316 i 

318 del Codi Penal, pel que fa als possibles subjectes d'imputació del delicte de risc per incompliment de 

la normativa de prevenció de riscs laborals, encara que el cert és que el coordinador no té legalment 

atribuït el deure de protecció dels treballadors, deure que correspon en exclusiva a l'empresari, segons el 

que disposa l'article 14.1 de la LPRL.  

 

Contractistes i subcontractistes 

Estaran obligats a:  

a. Aplicar els principis de l'acció preventiva que es recullen en l'article 15 de la LPRL, abans 

relacionats, en particular en desenvolupar les tasques o activitats indicades en el subapartat 

precedent.  

b. Complir i fer complir al seu personal que estableix el pla de seguretat i salut.  

c. Complir la normativa en matèria de prevenció de riscos laborals, tenint en compte les activitats de 

coordinació d'activitats empresarials previstes en l'article 24 de la LPRL, així com complir les 

disposicions mínimes que estableix l'annex IV del RDDMSC (disposicions substantives de 

seguretat i salut material que s'han d'aplicar en les obres), durant l'execució de l'obra.  

d. Informar i proporcionar les instruccions adequades als treballadors autònoms sobre totes les 

mesures que s'hagin d'adoptar pel que fa a la seva seguretat i salut en l'obra.  

e.  Atendre les indicacions i complir les instruccions del coordinador en matèria de seguretat i de 

salut durant l'execució de l'obra o, si escau, de la direcció facultativa.  

f. Al marge de les obligacions anteriors, els contractistes i subcontractistes seran responsables de 

l'execució correcta de les mesures preventives fixades en el pla de seguretat i salut pel que fa a 

les obligacions que els corresponguin a ells directament o, si s'escau, als treballadors autònoms 

per ells contractats. Es tracta, d'una banda, d'una manifestació concreta d'un deure de cooperació, 

i, d'altra, del deure in vigilant »a què fa referència l'article 24 de la LPRL.  

g.  Així mateix, hauran de respondre solidàriament de les conseqüències que es derivin de 

d’incompliment de les mesures previstes en el pla, de manera que la cadena de responsabilitats 

arriba des del empresari principal fins a l'últim subcontractista, passant pels contractistes que 

hagin contractat a aquests últims.  

 

Acaba l'article dedicat a les obligacions dels contractistes i subcontractistes amb la declaració de la no 

exempció de responsabilitat, fins i tot en aquells supòsits en què els seus incompliments donessin lloc a 

l'exigència de responsabilitats als coordinadors, a la direcció facultativa i al propi promotor. Això vol posar 

de manifest el caràcter ascendent de la cadena de responsabilitats solidàries, que aniran sempre de baix a 

dalt, però no al revés.  

 

Treballadors autònoms 
Estaran obligats a:  

a. Aplicar els principis de l'acció preventiva que es recullen en l'article 15 de la LPRL, en particular en 

desenvolupar les tasques o activitats relacionades en el subapartat dedicat a les obligacions del 

coordinador en matèria de seguretat i salut durant l'execució de l'obra, al que ens remetem.  

b. Complir les disposicions mínimes de seguretat i salut establertes en l'annex IV del RDDMSC 

durant l'execució de l'obra.  
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c. Complir les obligacions en matèria de prevenció de riscos que estableix per als treballadors l'article 

29, apartats 1 i 2, de la LPRL. Es tracta, en concret, d'usar adequadament les màquines, aparells, 

eines, substàncies perilloses, equips de transport i, en general, qualssevol altres mitjans amb què 

desenvolupin la seva activitat i utilitzar correctament els mitjans i equips de protecció facilitats per 

l'empresari, d'acord amb les instruccions rebudes d'aquest.  

d. Ajustar la seva actuació en l'obra d'acord amb els deures de coordinació d'activitats empresarials 

que estableix l'article 24 de la LPRL, havent de participar en qualsevol mesura d'actuació 

coordinada que s'hagués establert.  

e. Utilitzar equips de treball que s'ajustin al que disposa el Reial Decret 1215/1997, de 18 de juliol, 

pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut per a la utilització pels 

treballadors dels equips de treball (el text i comentari trobarà el lector en els apartats XI-12 

corresponents d'aquest capítol).  

f. Elegir i utilitzar equips de protecció individual en els termes que preveu el Reial Decret 773/1997, 

de 30 de maig, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut relatives a la utilització pels 

treballadors d'equips de protecció individual.  

g.  Atendre les indicacions i complir les instruccions del coordinador en matèria de seguretat i de 

salut durant l'execució de l'obra o, si escau, de la direcció facultativa.  

h. Complir el que estableix el pla de seguretat i salut. Com es pot apreciar, en la relació d'obligacions 

que la norma imposa als treballadors autònoms conflueixen unes pròpies de l'empresari (lletres a, 

b, d, g, h), altres pròpies del treballador (lletres c, e), i altres mixtes, en les quals un aspecte és 

propi del paper de l'empresari i l'altre aspecte és propi de la posició del treballador (lletra f).  

 

Amb això es posa de manifest l'especial condició del treballador autònom, que, d'una banda, aporta la 

seva feina d'una forma personal, habitual i directa a l'execució de l'obra unint esforç i resultat a un fi comú 

propietat d'un tercer, diferent als restants participants en l'execució, i, d'altra banda, ho fa amb 

independència organitzativa (encara que subordinada a les obligacions de coordinació i cooperació per a 

la consecució de l'objectiu de seguretat i salut) i mitjans propis, que s'han d'ajustar en tot moment a els 

requisits que els marqui la normativa específica d'aplicació.  

 

Un problema que es plantejava en relació amb els treballadors autònoms era el de la seva responsabilitat 

administrativa davant l'eventual incompliment de les seves obligacions en matèria de prevenció de riscos 

laborals, ja que la responsabilitat que es regulava en els articles 42 i següents de la LPRL era 

una responsabilitat empresarial únicament i no afectava els treballadors autònoms com a tals (qüestió 

diferent és la responsabilitat que pugui incumbeixen en la mesura que ocupen altres treballadors dins del 

seu àmbit d'organització i direcció, cosa que el situa en la condició d'empresaris als efectes que preveu 

l'RDDMSC i altra normativa de prevenció de riscos laborals).  

 

Aquest problema ha estat resolt per la reforma introduïda en la LPRL mitjançant la Llei 50/1998 de 30 de 

desembre, de mesures fiscals, administratives i de l'ordre social.  

 

Treballadors 
Els contractistes i subcontractistes han de garantir que els treballadors rebin una informació adequada i 

comprensible de totes les mesures que hagin d'adaptar pel que fa a la seva seguretat i la seva salut en 

l'obra.  

 

Una còpia del Pla de seguretat i salut i de les seves possibles modificacions, als efectes del seu 

coneixement i seguiment, serà facilitada pel contractista als representants dels treballadors en el centre de 

treball. 

 

 Els treballadors estan obligats a seguir les indicacions especificades en el pla, així com l'ús de les  

mesures de protecció que se'ls proporcioni i ha de demanar aquella protecció que considerin necessària i 

no se'ls ha facilitat. 

 

Correspon a cada treballador vetllar per la seva pròpia seguretat i salut en el treball i per la d'aquelles 

altres persones a les que pugui afectar la seva activitat professional, mitjançant el compliment de les 

mesures de prevenció i protecció. 

 

Per a això, els treballadors han de: 

• Usar adequadament les màquines, aparells, eines, substàncies perilloses, equips de transport i, 

en general, qualssevol altres mitjans amb què desenvolupin la seva activitat.  

• Utilitzar correctament els mitjans i equips de protecció facilitats per l'empresari.  

• No posar fora de funcionament i utilitzar correctament els dispositius de seguretat existents.  

• Informar immediatament al seu superior jeràrquic directe sobre qualsevol situació que, al seu 

parer, comporti un risc per a la seguretat i la salut dels treballadors.  

• Cooperar amb l'empresari perquè aquest pugui garantir unes condicions de treball que siguin 

segures i no comportin riscos per a la seguretat i la salut dels treballadors.  

• L’ incompliment de les obligacions en matèria de prevenció de riscos a què es refereixen els 

apartats anteriors tindrà la consideració d'incompliment laboral als efectes previstos en l'article 

58.1 de l'Estatut dels Treballadors.  

 

3.- Assegurança de responsabilitat civil. 
Serà preceptiu en l'obra, que els tècnics responsables disposin de cobertura de responsabilitat civil 

professional, així mateix el contractista haurà de disposar de cobertura de responsabilitat civil en 

l’exercici de la seva activitat industrial, cobrint el risc inherent a la seva activitat com a constructor, pels 

danys a terceres persones dels que pugui resultar responsabilitat civil extra contractual al 

seu càrrec, pels fets nascuts de culpa o negligència, imputables al mateix o a persones de les quals hagi 

de respondre, s’entén que aquesta responsabilitat civil ha de quedar ampliada al camp de la 

responsabilitat civil patronal. 
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4.- Condicions tècniques 
Maquinària 
Tota la maquinaria i equip de treball disposarà de la posta en conformitat del fabricant segons RD1644/08 

o posta en conformitat segons RD1215/97 per a aquelles màquines i equips fabricats amb anterioritat al 

1995. Així mateix Compliran les condicions establertes en l'Annex IV, Part C, Punts 6, 7 i 8 del Reial 

Decret 1627/1997.  

 

La maquinària de tots els accessoris de prevenció establerts, serà utilitzada per personal especialitzat, 

s'han de mantenir en bon ús, per a això s'han de sotmetre a revisions periòdiques i en cas d'avaries o mal 

funcionament es paralitzaran fins a la seva reparació.  

 

L'ús, manteniment i conservació de la maquinària es faran seguint les instruccions del fabricant per a les 

activitats i funcions per a la que ha estat dissenyada. Els elements de protecció, tant personals com 

col·lectius han de ser revisats periòdicament per tal que puguin complir eficaçment la seva funció.  

 

Les operacions d’instal·lació i manteniment, s'han de registrar documentalment en els llibres de registre 

pertinents de cada màquina. Si no hi ha aquests llibres, per a aquelles màquines utilitzades amb 

anterioritat en altres obres, abans de la seva utilització, hauran de ser revisades en profunditat per 

personal competent, assignant-los l’esmenta’t llibre de registre d'incidències. Tota aquesta informació 

quedarà a disposició del coordinador de seguretat i salut. 

 

Especial atenció requereix la instal·lació de les grues torre, el muntatge es realitzarà per personal 

autoritzat, que emetrà el corresponent certificat de «posada en marxa de la grua» els és aplicable l'Ordre 

de 28 de juny de 1988 o Instrucció tècnica complementària MIE-AEM 2 del Reglament d'aparells 

elevadors, referent a grues torre per a obres. 

Les màquines amb ubicació variable, com ara circular, vibrador, soldadura, etc., Seran revisades per 

personal expert abans del seu ús en obra, quedant a càrrec del responsable de l'obra, amb l'ajuda del 

Vigilant de Seguretat, la realització del manteniment de les màquines segons les instruccions 

proporcionades pel fabricant. El personal encarregat de l'ús de les màquines emprades en obra, haurà 

d'estar degudament autoritzat.  

Tota la maquinària i equip de treball de l’obra anirà amb la declaració de conformitat i el manual 

d’instruccions. 

 

Tot el personal que utilitzi la maquinària utilitzarà les proteccions individuals adequades (casc fora de la 

màquina, calçat de seguretat, armilla reflectant...).  

 

Instal·lacions elèctriques d’obra 
Complirà el vigent Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió, especialment el contingut de la IC-BT-33 pel 

que fa a la instal·lació provisional d'obra. 

 

La distribució es realitzarà sectoritzada, de forma que garanteixi l’adient subministrament a tots els talls i 

punts de consum de l’obra, amb conductor tipus V -750 de coure de seccions adequades canalitzades en 

tub de PVC, rígid blindat o flexible segons el seu recorregut, però sempre amb l’apantallament suficient per 

a resistir al pas de vehicles i trànsit normal d’una obra. 

 

La instal·lació elèctrica tindrà una xarxa de protecció de terra mitjançant cable de coure nu que estarà 

connectat a una javelina, plaques de connexió al terra, segons càlcul del projectista i comprovació de 

l’instal·lador. 

 

Les mesures generals de seguretat en la instal·lació elèctrica són les següents: 

Connexió de servei 

Es realitzarà d’acord amb la companyia de subministrament. 

La seva secció vindrà determinada per la potència instal·lada. 

Existirà un mòdul de protecció (fusibles i limitadors de potència). 

Estarà situada sempre fora de l’abast de la maquinària d’elevació i les zones sense pas de 

vehicles. 

 

 Quadre General 

Disposarà de protecció vers als contactes indirectes mitjançant diferencial de sensibilitat 

mínima de 300 mA. Per a enllumenat i eines elèctriques de doble aïllament la seva 

sensibilitat caldrà que sigui de 30 mA. 

 Disposarà de protecció vers als contactes directes per tal que no hi existeixin parts en 

tensió al descobert (embornals, cargols de connexió, terminals automàtics, etc.). 

 Disposarà d’interruptors de tall magnetotèrmics per a cadascú dels circuits independents.  

 Anirà connectat a terra (resistència màxima 78 ).  

 Estarà protegida de la intempèrie. 

 És recomanable l'ús de clau especial per a la seva obertura. 

 Es senyalitzarà amb senyal normalitzada d’advertència de risc elèctric (R.D. 485/97). 

 

 Conductors 

 Disposaran d’un aïllament de 1000 v de tensió nominal, que es pot reconèixer per la seva 

impressió sobre el mateix aïllament. 

 Els conductors aniran soterrats i preferiblement  allunyats de  les zones de pas de 

vehicles i / o persones. 

 Les empiuladures hauran de ser realitzades mitjançant “jocs“ d’endolls, mai amb regletes 

de connexió, retorciments i embetats. 

 

 Quadres secundaris 
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Seguiran les mateixes especificacions establertes pel quadre general i hauran de ser de       

doble aïllament. 

 Cap punt de consum pot estar a més de 25 m d’un d’aquests quadres. 

 Encara que la seva composició variarà segons les necessitats, l’aparellatge més 

convencional dels equips secundaris per planta és el següent: 

   · 1 Magnetotèrmic general de 4P   : 30 A. 

   · 1 Diferencial de 30 A   : 30 mA. 

   · 1  Magnetotèrmic 3P   : 20 mA. 

   · 4 Magnetotèrmics 2P   : 16 A. 

   · 1 Connexió de corrent 3P + T  : 25 A. 

   · 1 Connexió de corrent 2P + T  : 16 A. 

   · 2 Connexió de corrent 2P   : 16 A. 

   · 1 Transformador de seguretat   : (220 v./ 24 v.). 

   · 1 Connexió de corrent 2P  : 16 A. 

 

 Connexions de corrent 

Aniran proveïdes d’embornals de connexió al terra, excepció feta per a la connexió 

d’equips de doble aïllament. 

  S’empararan mitjançant un magnetotèrmic que faciliti la seva desconnexió. 

  Es faran servir els següents colors: 

· Connexió de 24 v    : Violeta. 

· Connexió de 220 v    : Blau. 

· Connexió de 380 v    : Vermell 

  No s’empraran connexions tipus “lladre“. 

 Maquinària elèctrica 

  Disposarà de connexió a terra. 

Es connectaran a terra el guiament dels elevadors i els carrils de grua o d’altres aparells 

d’elevació fixos. 

L’establiment de connexió a les bases de corrent, es farà sempre amb clavilla 

normalitzada. 

 

 Enllumenat provisional (en cas de ser necessari) 

  El circuit disposarà de  protecció diferencial d’alta sensibilitat, de 30 mA. 

  Els portalàmpades haurà de ser de tipus aïllant. 

Es connectarà la fase al punt central del portalàmpades i el neutre al lateral més pròxim a 

virolla. 

  

Enllumenat portàtil (en cas de ser necessari) 

La tensió de subministrament no ultrapassarà els 24 v o alternativament disposarà de doble 

aïllament, Classe II de protecció intrínseca en previsió de contactes indirectes. 

Disposarà de mànec aïllant, carcassa de protecció de la bombeta amb capacitat anticops i 

suport de sustentació. 

 

Els grups electrògens de l'obra disposaran de: presa de terra clavada, el cable d'unió de  

l'equip amb la pica serà homòleg, botó d'aturada d'emergència amb 

enclavament, diferencials i  magnetotèrmics en bon estat, manual de manteniment, marcatge CE, 

instruccions del fabricant, mesuraments elèctrics actualitzades, 

senyalitzat i delimitat, es col·locarà dins d'una cubeta quan estigui acompanyat d’un dipòsit 

de combustible (si és de doble paret el dipòsit no és necessari l'ús de cubeta) i sempre disposarà d’un 

equip de lluita contra incendis (extintor). Es revisarà periòdicament l'estat dels diferencials, parada 

d'emergència, pica clavada i possible fuites de líquids. 
 

Instal·lacions contra incendis 
Segons el RD 1942/93 els extintors han d’estar fàcilment visibles, senyalitzats i accessibles.  Estaran 

situats pròxims als punts on s'estimi major probabilitat d'iniciar l’incendi, generalment en llocs propers a 

grups electrògens, quadre elèctric, treballs de soldadura, magatzem, productes inflamables, maquinaria 

pesada (grua mòbil autopropulsada, giratòria, retroexcavadora...), mantenint al seu voltant una àrea 

d’obstacles i preferentment sobre suports fixats a paraments verticals, de manera que la part superior de 

l'extintor quedi, com a màxim, a 1,70 m sobre el terra. 

Segons el RD1942/93, els extintors d'incendi han de portar en lloc visible una placa de timbre, en què 

constin les inscripcions reglamentàries d'informació a l'usuari, contenint el número de registre,  la pressió i 

les dates de les proves periòdiques obligatòries, i de una etiqueta que descrigui les seves característiques: 

La seva verificació i manteniment inclou: 

• Inspecció mensual. Visual,es comprova l'estat general. 

• Inspecció trimestral. Es comprova l'estat dels components i la pressió del manòmetre. 

• Inspecció anual. Verificació de la càrrega (pes i pressió), per personal qualificat. 

• Inspecció quinquennal. Es retimbrats l'extintor. Aquesta operació es realitza un màxim de tres vegades. 

Segons el RD485/97: "L'emplaçament dels equips de protecció contra incendis es senyalitzarà mitjançant 

el color vermell o mitjançant un senyal en forma de panell".     

 
Emmagatzematge i senyalització de productes 

L'ús de productes químics no és elevat ni en varietat ni en quantitat, però es preveu habilitar una zona per a un 

correcte i segur emmagatzematge. El productes s’emmagatzemaran en llocs 

d’emmagatzematge. Els productes s'emmagatzemaran en llocs nets i ventilats amb els envasos degudament 

tancats, allunyats de focus d'ignició i perfectament senyalitzats i etiquetats. El caràcter específic de toxicitat de 

cada producte perillós, estarà indicat pel senyal de perill característica. 

 

Manipulació de càrregues 
Per a la realització dels diferents treballs a executar se seguirà estrictament el RD487/97 de 14 d’abril, SOBRE 

DISPOCIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT RELATIVES A LA MANIPULACIÓ MANUAL DE 
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CARREGUES QUE COMPORTEN RISCOS, EN PARTICULAR DORSOLOBARS PER ALS 

TREBALLADORS. 

 
Farmaciola 

El contingut de les farmacioles s'ha d'ajustar al que indica l'article 2 de l'Ordre TAS/2947/2007, de 8 

d’octubre, per la qual s’estableix el subministrament a les empreses de farmacioles amb material de 

primers auxilis en cas d'accident de treball, com a part de l'acció protectora del sistema de la Seguretat 

Social, i que fa referència al mínim establert en l’annex VI.A.3 del Reial Decret 486/1997, de 14 d'abril: 

 

"3. Sense perjudici del que disposen els apartats anteriors, tot lloc de treball ha  de disposar, com a mínim, 

una farmaciola portàtil que contingui desinfectants i antisèptics autoritzats, gases 

estèrils, cotó hidròfil, bena, esparadrap, apòsits adhesius, tisores,pinces i guants sol ús . " 

 

Conforme al punt 14 (Primers auxilis) a l'Annex IV del Reial Decret 1627/1997, de 24 d'octubre, pel qual 

s'estableixen disposicions mínimes de seguretat i de salut en les obres de construcció:  

• Es disposarà en obra de farmaciola de primers auxilis. S'ubicarà a les instal·lacions provisionals  

de l'obra i en tots els llocs de la mateixa en què les condicions de treball ho requereixin. Estarà 

degudament senyalitzat i serà de fàcil accés.  

• Els primers auxilis s'han de prestar en tot moment per personal amb la suficient formació per a això.  

 

A més, per tal de donar compliment a l'article 236 del Conveni General del sector de la construcció 2007 - 

2011: en l'obra hi haurà personal amb coneixements en primers auxilis, de manera que puguin prestar 

assistència en tot moment.  

 

Mitjans de protecció  
Abans de començar les obres, es farà lliurament de la roba de treball i els equips de protecció individual 

pertinents.  

Totes les peces de protecció personal o elements de protecció col·lectiva tindran fixat un període vida útil, 

rebutjant al seu terme.  

 

Quan per les circumstàncies del treball es produeixi un deteriorament més ràpid en una determinada peça 

o equip, es reposarà aquesta, independentment de la durada prevista o data de lliurament.  

 

Tota peça o equip de protecció que hagi sofert un tracte límit, és a dir, el màxim per al qual va ser 

concebut (per exemple per un accident), serà rebutjat i reposat al moment.  

 

Aquelles peces que pel seu ús hagin adquirit més folgances o toleràncies de les admeses pel fabricant, 

seran reposades immediatament.  

 

L'ús d'una peça o equip de protecció mai representarà un risc en si mateix.  

 

Tots els mitjans de protecció personal s'ajustaran a les normes d'homologació de la CE i s'han d'ajustar a 

les disposicions mínimes recollides en el RD 773/1997 de 30 de maig.  

 

Proteccions col·lectives i mesures preventives de senyalització  

Com a norma general es disposaran proteccions col·lectives eficaces per evitar accidents de personal, tant 

propi com subcontractat i fins i tot aliè a l'obra.  

A més, i abans de començar les obres, l'àrea de treball s'ha de mantenir lliure d'obstacles,  i fins i tot, quan 

sigui el cas, regada lleugerament per evitar la producció de pols. A la nit, quan s'exercitin treballs nocturns, 

en cas de ser necessari, s’ha d’instal·lar una il·luminació suficient (de l'ordre de 120 lux en les zones de 

treball i de 10 lux en la resta). Quan no s'exerceixin treballs durant la nit, s'ha de mantenir almenys una 

il·luminació mínima en el conjunt, a fi de detectar possibles perills i observar correctament els senyals 

d'avís i de protecció. Si no és així, s'han de senyalitzar tots els obstacles indicant clarament les seves 

característiques, com la tensió d'una línia elèctrica, la importància del trànsit d'una carretera, 

etc. Especialment el personal que fa servir la maquinària d'obra ha de tenir molt advertit el perill que 

representen les línies elèctriques i que en cap cas podrà acostar-se amb cap element de les màquines a 

menys de 3 m (si la línia és superior als 50.000 V., la distància mínima serà de 5 m).  

 

Tots els encreuaments subterranis i molt especialment els d'energia elèctrica i els de gas, han de quedar 

perfectament senyalitzats sense oblidar la seva cota de profunditat.  

 

A nivell de detall, específiques per a aquesta obra s'aplicaran les següents:  

 

ABALISAMENT LLUMINÓS  
Activitats en què s’utilitza  

En senyalització nocturna en trams d’obra provisionals. 

Com s’utilitza  

L’elecció del tipus d’abalisament lluminós, la seva quantitat i el lloc on s’ha d’ubicar s’ha de realitzar 

basant- se en:  

· Riscos, elements o circumstàncies que s’hagin de senyalitzar.  

· Extensió i visibilitat de la zona.  

· Treballadors afectats.  

Cal revisar diàriament les bateries d’aquests elements.  

S’ha de comprovar que estiguin en bon estat de manteniment: que no estiguin trencats ni malmesos i  

que estiguin nets.  

Cal comprovar que la col·locació sigui l’adequada: verticals i situats de manera que no afectin el pas dels 

vehicles.  

S’ha de verificar que estiguin ben col·locats després de condicions climàtiques de vent, pluja important o 

similar, o bé després de qualsevol altra situació que els hagi pogut tombar: accidents, pas de maquinària 

pesant, etc.  
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La llum ha de produir un contrast respecte al seu entorn.  

La llum ha de ser intensa però no ha d’enlluernar. 

 

BARANA 

Activitats en què s’utilitza  

En zones de treball amb risc de caiguda amb una alçària igual o superior a 2 m, i en alçàries inferiors  

sempre que la caiguda pugui esdevenir perillosa. 

Com s’utilitza  

Les baranes han de ser resistents, d’una alçària mínima de 90 cm, que han de disposar d’un entornpeu de 

protecció, un passamans i una protecció intermitja que impedeixin el pas o relliscades dels treballadors.  

Cal col·locar-les a l’inici de l’activitat que provoca el risc de caiguda.  

Cal comprovar que estiguin en bon estat de manteniment: que no presentin esquerdes, deterioraments  

similar.  

Cal comprovar que la col·locació sigui l’adequada: que protegeixin tota la zona de caiguda, que es trobin 

fixades correctament i que estiguin en posició vertical.  

Durant la seva col·locació cal utilitzar arnès de seguretat fixat a una línia de vida.  

S’han de situar els muntants separats entre si una distància adequada i sempre per la part exterior de les 

travesses.  

Quan calgui desmuntar provisionalment una barana per fer operacions de descàrrega o qualsevol altra 

operació, s’ha de tornar a muntar immediatament. Cal recordar, però, que abans de retirar una protecció 

col·lectiva cal demanar autorització a l’encarregat i substituir l’acció preventiva de la protecció amb la 

utilització d’arnès o similar segons el cas.  

El personal encarregat de muntar i desmuntar el sistema de baranes ha de ser qualificat.  

Cal comprovar la resistència i l’estabilitat de les baranes un cop col·locades i en seguiments periòdics. 

 

BARRA DE SEGURETAT RÍGIDA PORTÀTIL: NEW JERSEY  

Activitats en què s’utilitza  

Delimitació i senyalització de determinades zones d’obra, en especial en els vials afectats on hi hagi una 

intensitat de circulació elevada i l’obra sigui de llarga permanència. 

Com s’utilitza  

Cal col·locar-les perfectament alineades a una distància prudencial de la zona de pas del trànsit.  

En zones de trànsit, cal senyalitzar degudament les operacions de col·locació i retirada.  

Quan hagin de tenir funcions en hores nocturnes cal assegurar-se que continguin materials reflectants.  

Cal verificar la seva col·locació correcta després d’una situació que les hagi pogut tombar: accident, pas 

de maquinària pesant, etc. 

 

CAPUTXÓ PROTECTOR  

Activitats en què s’utilitza  

En totes aquelles obres que continguin activitats de ferrallat. 

Com s’utilitza  

Es col·loquen en els extrems d’aquelles varetes (esperes) d’acer que per la seva col·locació són   

susceptibles de danyar els treballadors.  

Cal col·locar aquestes proteccions tan bon punt s’accedeix a les zones on hi ha aquestes varetes 

(esperes).  

Cal verificar periòdicament la seva col·locació correcta. 

 

CINTA DE SENYALITZACIÓ  

Activitats en què s’utilitza  

Per delimitar i senyalitzar determinades zones de l’obra. 

Com s’utilitza  

Cal comprovar que estigui en bon estat de manteniment: que no estigui trencada, malmesa o similar.  

Cal comprovar que la col·locació sigui l’adequada: vertical, tibada i situada a una distància aproximada de 

2 m quan senyalitzin excavacions, rases o similars.  

És recomanable que sigui de color groc i negre.  

Cal verificar la seva col·locació correcta després de condicions climàtiques de vent, pluja important o 

similar.  

S’ha de comprovar la seva resistència i estabilitat un cop col·locada i en seguiments periòdics. 

 

CON 

Activitats en què s’utilitza  

Delimitació i senyalització de determinades zones de l’obra, en especial vials afectats per les obres.. 

Com s’utilitza  

S’ha de comprovar que estiguin en bon estat de manteniment: que no estiguin trencats ni malmesos i que 

estiguin nets.  

Cal comprovar que la col·locació sigui l’adequada: verticals i situats de manera que no afectin el pas dels 

vehicles.  

La distància entre cons ha de venir donada per l’activitat en què s’utilitzen, però han d’estar prou junts per 

evitar ambigüitats.  

Cal assegurar-se que tenen uns colors vistosos per tal que s’apreciïn de lluny.  

Quan hagin de tenir funcions en hores nocturnes cal assegurar-se que continguin materials reflectants.  

S’ha de verificar que estiguin ben col·locats després de condicions climàtiques de vent, pluja important o 

similar, o bé després de qualsevol altra situació que els hagi pogut tombar: accidents, pas de maquinària 

pesant, etc.  

Per tal de garantir la seguretat dels usuaris i els treballadors, la col·locació i la retirada dels cons s’han de 

fer seguint les recomanacions següents:  

·Col·locació: s’ha de fer en l’ordre amb el qual s’hagi de trobar l’usuari; d’aquesta manera, el 

treballador queda protegit per la senyalització precedent.  

· Retirada: ordre invers al de col·locació.  

· Sempre que sigui possible, s’han de col·locar i retirar des del voral o des de la zona vedada al 

trànsit. 
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MALLA DE SENYALITZACIÓ  

Activitats en què s’utilitza  

Per delimitar i senyalitzar determinades zones de l’obra. 

Com s’utilitza  

Cal comprovar que estigui en bon estat de manteniment: que no estigui trencada, malmesa o similar.  

Cal comprovar que la col·locació sigui l’adequada: vertical, tibada i situada a una distància aproximada de 

2 m quan senyalitzin excavacions, rases o similars.  

Cal assegurar-se que té un color vistós per tal que s’apreciï de lluny.  

Cal verificar-ne la col·locació correcta després de condicions climàtiques de vent, pluja important o similar.  

S’ha de comprovar la seva resistència i estabilitat un cop col·locada i en seguiments periòdics. 

 

MOTA DE TERRA  

Activitats en què s’utilitza  

S’utilitzen per impedir l’accés a rases, desmunts o similar. Es tracta generalment d’apilaments de terra 

generats en l’excavació de rases i desmunts. 

Com s’utilitza  

Cal col·locar l’apilament a una distància suficient de la vora de l’excavació perquè no suposi una 

sobrecàrrega que pugui donar lloc a despreniments de terres. Aquesta distància ens ve donada per la 

norma NTP 278, Rases: prevenció dels despreniments de terres. En qualsevol cas, es recomana una 

distància mínima de 2 m.  

L’alçària d’aquestes terres ha de ser suficient per impedir el pas a les persones, i es recomana que no 

sigui inferior a 1 m.  

Cal assegurar-se que el cordó que forma aquesta mota tingui continuïtat al llarg de tota la zona que es vol 

protegir. 

 

PROTECCIÓ DE FORATS  

Activitats en què s’utilitza  

En forats del sòl, de forjats i de qualsevol tipus de superfície, que puguin provocar una caiguda a diferent 

nivell o al mateix nivell. Generalment, es tracta de fustes que cobreixen el forat i que estan perfectament 

fixades al terra. 

Com s’utilitza  

Cal col·locar aquestes proteccions en el mateix moment en què es genera el forat.  

S’han de clavar degudament les proteccions al terra i, quan són diferents peces, encaixar-les de manera 

que se n’asseguri la seva immobilitat.  

Sempre que sigui possible, cal col·locar baranes o elements de senyalització en el perímetre dels forats.  

S’ha de verificar l’estat correcte de manteniment de les proteccions: absència d’esquerdes, cops, etc.  

En determinats forjats es pot utilitzar malla electrosoldada.  

Cal verificar periòdicament que es manté la seva col·locació correcta. 

 

 

SENYAL  

Activitats en què s’utilitza  

Es col·loquen per tal de proporcionar una indicació, una advertència, una obligació o una informació en 

l’àmbit de les obres. 

Com s’utilitza  

L’elecció del tipus de senyal, la quantitat i el lloc on s’ha d’ubicar s’ha de realitzar basant-se:  

· Riscos, elements o circumstàncies que s’hagin de senyalitzar.  

· Extensió i visibilitat de la zona.  

· Treballadors afectats.  

· Hora del dia en què sigui necessària la senyalització.  

· Cal col·locar els senyals en zones visibles.  

· S’ha de comprovar que estiguin en bon estat de manteniment: que no estiguin trencats ni al 

mesos i que estiguin nets.  

· Cal ancorar-los de manera sòlida en el terreny quan es tracta de senyals verticals.  

En el cas de senyals verticals, cal verificar la seva col·locació correcta després de condicions climàtiques 

de vent, pluja important o similar, o bé després de qualsevol altra situació que els hagi pogut tombar: 

accidents, pas de maquinària pesant, etc.  

La senyalització provisional en carreteres està regulada per la norma de carreteres 8.3-IC, Senyalització 

d’obres, que classifica els elements i els dispositius de senyalització en:  

· Senyals de perill TP.  

· Senyals de reglamentació i prioritat TR.  

· Senyals d’indicació TS.  

· Senyals i dispositius manuals TM.  

· Elements d’abalisament reflectants TB.  

· Dispositius de defensa TD. 

 

Proteccions individuals 

Tots els elements de protecció personal hauran de complir amb el que estableix el RD773/97 del 30 de 

maig. Per a tot el personal que accedeixi a l'obra hauran de treballar amb pantalons 

llargs i samarreta, camisa o pol, com a mínim de màniga curta. Les indicacions a tenir  en compte per a 

cadascuna de les proteccions individuals són les següents: 

 

PROTECCIÓ DEL CAP: CASC  

Definició 

Equip de treball destinat a la protecció del cap de l’usuari contra impactes, penetracions, contactes 

elèctrics i cremades. 

Identificació del producte 

a) El número de la norma europea EN 397/A1.  

b) El nom o marca identificativa del fabricant.  

c) L’any i el trimestre de fabricació.  
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d) El model del casc (denominació del fabricant). S’ha de marcar tant en el casc com a l’arnès.  

e) La talla o gamma de talles (en cm). S’ha de marcar tant en el casc com a l’arnès.  

f) Abreviatures referents al material del casquet conforme a la norma ISO 472 (per exemple, ABS, PC, 

HDPE, etc.). 

Requisits establerts pel RD 1407/1992  

Certificat CE expedit per un organisme de control.  

Declaració de conformitat.  

Fulletó informatiu. 

Normativa aplicable  

UNE-EN 397/A1: Cascos de protecció per a la indústria. 

Activitats en què s’utilitza  

Obres de construcció i, especialment, activitats en bastides, sota bastides o a prop de bastides i llocs de  

treball situats en altura, obres d’encofrat i desencofrat, muntatge i instal·lació, col·locació de bastides i  

demolició.  

Treballs en ponts metàl·lics, edificis i estructures metàl·liques de gran altura, pals, torres, obres 

hidràuliques d’acer, instal·lacions d’alts forns, acereries, laminadors, grans contenidors, canalitzacions de 

gran diàmetre, instal·lacions de calderes i centrals elèctriques. 

Obres en fosses, rases, pous i galeries.  

Moviments de terra i obres en roca.  

Treballs en interior de túnels o galeries subterrànies, de pedreres, explotacions a cel obert i desplaçament 

de runa. Treballs amb explosius.  

Activitats en ascensors, mecanismes elevadors, grues i mitjans de transport.  

La utilització o manipulació de pistoles grapadores. 

Criteris d’ús i manteniment  

Correctament ajustat a la mida del cap.  

Ha de ser d’ús exclusivament individual.  

Ha de ser substituït quan presenti algun tipus de deteriorament.  

Cal fer una neteja i un manteniment adequats.  

S’ha de fer un emmagatzematge correcte de l’equip.  

Cal seguir les prescripcions indicades en el fullet explicatiu del fabricant.  

Cal inspeccionar periòdicament les condicions d’utilització del casc. 

Tipologia 

Per les activitats en què s’utilitza:  

Casc de protecció per a mines.  

Casc de protecció per a la indústria i obres públiques.  

Casc de protecció per a bombers.  

Casc contra cops per a la indústria.  

Casc per a treballs en alçada.  

Per les seves característiques:  

Absorció d’impactes.  

Resistència a la perforació.  

Camp de visió.  

Resistència a la flama.  

Propietats elèctriques.  

Resistència a la calor radiant. 

 

PROTECCIÓ DE L’OÏDA: AURICULARS  

Definició 

Equip de treball destinat a la protecció de l’oïda de l’usuari davant de sorolls presents a l’entorn de treball. 

Identificació del producte 

Als auriculars han de figurar de manera duradora les dades següents:  

a) Nom, marca comercial o qualsevol altra identificació del fabricant.  

b) Denominació del model.  

c) En cas que el fabricant previngui que l’auricular s’ha de col·locar segons una orientació donada, una  

indicació de la part de davant i/o de la part superior dels casquets, i/o una indicació del casquet dret i de  

l’esquerre.  

d) El número de la norma europea EN 352-1. 

Requisits establerts pel RD 1407/1992  

Certificat CE expedit per un organisme de control.  

Declaració de conformitat.  

Fulletó informatiu. 

Normativa aplicable  

UNE-EN 352-1: Protectors auditius. Requisits de seguretat i assaigs. Part 1: Auriculars.  

UNE-EN 458: Protectors auditius. Recomanacions relatives a la selecció, l’ús, les precaucions d’utilització i 

el manteniment. 

Activitats en què s’utilitza  

Treballs en què s’utilitzin dispositius d’aire comprimit.  

Treballs de percussió.  

Treballs en determinats equips elèctrics. 

Criteris d’ús i manteniment  

El pavelló auditiu extern ha de quedar dins dels elements encoixinats.  

L’arnès de subjecció ha d’exercir una pressió suficient per a un ajustament perfecte al cap.  

Cal tenir present que si l’arnès es col·loca sobre la nuca disminueix l’atenuació de l’auricular.  

No han de presentar cap tipus de perforació.  

El coixí de tancament i el farciment de goma escuma han de garantir un tancament hermètic. 

Tipologia 

Segons la seva atenuació acústica:  

Protectors selectius en freqüència.  

Protectors segons el nivell de soroll.  

Protectors per a la reducció activa del soroll. Protectors electrònics. 
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PROTECCIÓ DE L’OÏDA: TAPS  

Definició 

Equip de treball destinat a la protecció de l’oïda de l’usuari davant de sorolls presents a l’entorn de treball. 

Identificació del producte 

L’embalatge o estoig distribuïdor dels taps auditius ha d’anar marcat amb les dades següents:  

a) Nom, marca comercial o identificació del fabricant  

b) El número de la norma europea EN 352-2.  

c) Denominació del model.  

d) El fet que els taps auditius siguin rebutjables o reutilitzables.  

e) Instruccions relatives a la col·locació i l’ús correctes.  

f) La talla nominal dels taps auditius excepte per als taps modelats personalitzats i per als taps semiaurals. 

Requisits establerts pel RD 1407/1992  

Certificat CE expedit per un organisme de control.  

Declaració de conformitat.  

Fullet informatiu. 

Normativa aplicable  

UNE-EN 352-2: Protectors auditius. Requisits generals. Part 3: Auriculars acoplats a cascos de protecció.  

UNE-EN 458: Protectors auditius. Recomanacions relatives a la selecció, l’ús, les precaucions d’utilització i 

el manteniment. 

Activitats en què s’utilitza  

Treballs en què s’utilitzin dispositius d’aire comprimit.  

Treballs de percussió.  

Treballs en determinats equips elèctrics. 

Criteris d’ús i manteniment  

S’ha de fer pressió sobre el tap amb els dits per disminuir el seu gruix i col·locar-lo adequadament dins del 

canal auditiu.  

Aquest pas és més fàcil si s’estira l’orella enrere i amunt mentre s’insereix el tap.  

Després d’haver-lo inserit, cal mantenir-lo al seu lloc amb el dit durant alguns segons per assegurar  

l’ajustament mentre s’expandeix.  

S’han de formar i inserir amb les mans netes, per evitar irritacions i infeccions.  

S’han d’inserir en començar la jornada i retirar-los en finalitzar-la.  

Han de guardar-se (en cas de ser reutilitzables) en una capsa adequada.  

No són adequats per a àrees de treball amb soroll intermitent on la utilització no abasti tota la jornada de 

treball.  

Són taps d’un sol ús.  

Cal seguir les prescripcions indicades en el fullet explicatiu del fabricant.  

Cal inspeccionar periòdicament les condicions d’utilització del tap. 

Tipologia 

Classificació segons el tipus d’utilització:  

Modelables.  

Reutilitzables.  

Semiaurals.  

D’un sol ús.  

Taps units per un element de connexió.  

Classificació segons la seva atenuació acústica:  

Protectors selectius en freqüència.  

Protectors segons el nivell de soroll. 

 

PROTECCIÓ DELS ULLS I DE LA CARA: PANTALLA FACIAL  

Definició 

Equip de treball destinat a la protecció de la cara de l’usuari contra projeccions de partícules, impactes o 

cops, esquitxos de líquids, cremades, calor, enlluernaments i radiacions de: soldadura, làser, solar, 

ultraviolada i infraroja. 

Identificació del producte 

A la muntura:  

a) Identificació del fabricant.  

b) Número de la norma europea.  

c) Camp d’ús.  

d) Símbol de resistència incrementada / resistència a impactes de partícules a gran velocitat / 

temperatures extremes.  

e) Màxima classe de protecció ocular compatible amb la muntura.  

A l’ocular:  

a) Classe de protecció (només filtres).  

b) Identificació del fabricant.  

c) Classe òptica (excepte per a protectors de filtres).  

d) Símbol de resistència mecànica.  

e) Símbol de resistència a l’arc elèctric de curtcircuit.  

f) Símbol de no-adherència de metalls fosos i resistència a la penetració de sòlids calents.  

g) Símbol de resistència al deteriorament superficial per partícules fines.  

h) Símbol de resistència a l’entelament.  

i) Símbol de reflexió augmentada.  

j) Símbol per a ocular original o reemplaçat. 

Requisits establerts pel RD 1407/1992  

Certificat CE expedit per un organisme de control.  

Declaració de conformitat.  

Fullet informatiu. 

Normativa aplicable  

UNE-EN 166: Protecció individual dels ulls. Requisits. 

Activitats en què s’utilitza  

Treballs de soldadura, esmerilats o poliment i tall.  
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Treballs de perforació i burinada.  

Manipulació o utilització de dispositius per sorrejat.  

Activitats en un entorn de calor radiant.  

Treballs elèctrics en tensió, en baixa tensió. 

Criteris d’ús i manteniment  

Perfectament ajustat al cap i amb la pantalla totalment abaixada.  

S’ha de fer una neteja i un manteniment adequats. 

Tipologia 

Pantalla per soldar.  

Pantalla de malla.  

Pantalles de plàstic.  

De teixits anticalòrics. 

 

PROTECCIÓ DELS ULLS: ULLERES DE MUNTURA  

Definició 

Equip de treball destinat a la protecció dels ulls de l’usuari contra projeccions de partícules, generació de 

pols, per radiació: ultraviolada, infraroja, solar i làser. 

Identificació del producte 

A la muntura:  

a) Identificació del fabricant.  

b) Número de la norma europea.  

c) Camp d’ús.  

d) Resistència mecànica.  

e) Màxima classe de protecció ocular compatible amb la muntura.  

A l’ocular:  

a) Classe de protecció (només filtres).  

b) Identificació del fabricant.  

c) Classe òptica (excepte per a protectors de filtres).  

d) Símbol de resistència mecànica.  

e) Símbol de resistència a l’arc elèctric de curtcircuit.  

f) Símbol de no-adherència de metalls fosos i resistència a la penetració de sòlids calents.  

g) Símbol de resistència al deteriorament superficial per partícules fines.  

h) Símbol de resistència a l’entelament.  

i) Símbol de reflexió augmentada.  

j) Símbol per a ocular original o reemplaçat. 

Requisits establerts pel RD 1407/1992  

Certificat CE expedit per un organisme de control.  

Declaració de conformitat.  

Fullet informatiu. 

Normativa aplicable  

UNE-EN 166: Protecció individual dels ulls. Requisits. 

Activitats en què s’utilitza  

Treballs de soldadura, esmerilats o poliment i tall.  

Treballs de perforació i burinada.  

Manipulació o utilització de dispositius per sorrejat.  

Activitats en un entorn de calor radiant.  

Treballs elèctrics en tensió, en baixa tensió.  

Cal realitzar controls periòdics i vigilar la data de caducitat de l’EPI.  

S’ha de fer un emmagatzematge correcte de l’equip. 

Criteris d’ús i manteniment  

Perfectament ajustades de manera que s’evitin oscil·lacions i caigudes.  

S’ha de fer una neteja i un manteniment adequats. 

Tipologia 

Ulleres de muntura universal.  

Ulleres de muntura integral.  

Ulleres de cassoleta. 

 

PROTECCIÓ DE LES VIES RESPIRATÒRIES: MASCARETA 

Definició 

Equip constituït per un adaptador facial que recobreix el nas, la boca i la barbeta. Està destinat a 

assegurar una hermeticitat adequada amb la cara de l’usuari davant de l’atmosfera ambiental, tant amb la 

pell seca o humida com quan l’usuari mou el cap. 

Identificació del producte 

Adaptador facial:  

El fabricant ha d’identificar-se mitjançant el nom, la marca comercial o altres mitjans d’identificació.  

Totes les unitats del mateix model han de tenir alguna marca d’identificació del tipus.  

Talla (si hi ha més d’una talla disponible).  

El número i l’any de la norma europea.  

Els components que puguin veure afectada la seva eficàcia per l’envelliment, s’han de marcar de manera 

que s’hi pugui identificar la data (o almenys l’any) de fabricació. Per a aquells components que no es 

puguin marcar, com, per exemple, les bandes de l’arnès del cap, la informació s’ha d’incloure en la 

informació proporcionada pel fabricant.  

Les parts dissenyades per ser substituïdes per l’usuari o els elements amb una influència important en la 

seguretat han de ser clarament identificables. Per a aquells components que no es puguin marcar, com, 

per exemple, les bandes de l’arnès del cap, la informació s’ha d’incloure en la informació proporcionada 

pel fabricant.  

El marcatge ha de ser clarament visible i indeleble.  

Embalatge:  

El fabricant ha d’identificar-se mitjançant el nom, la marca comercial o altres mitjans d’identificació.  

Marcatge d’identificació del tipus.  
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Talla (si hi ha diverses talles disponibles).  

Número de la norma europea.  

Data de caducitat i d’emmagatzematge. 

Requisits establerts pel RD 1407/1992  

Certificat CE expedit per un organisme de control.  

Adopció per part del fabricant d’un sistema de garantia de qualitat CE.  

Declaració de conformitat.  

Fullet informatiu. 

Normativa aplicable  

UNE-EN 140: Equips de protecció respiratòria. Mitges màscares i quarts de màscara. Requisits, assaigs i 

marcatge.  

UNE-EN 148-1: EPR: Rosques per a adaptadors facials. 1: Connector de rosca estàndard.  

UNE-EN 148-2: EPR: Rosques per a adaptadors facials. 2: Connector de rosca central. 

Activitats en què s’utilitza  

Pintura amb pistola sense ventilació suficient.  

Treballs en ambients polsosos. 

Criteris d’ús i manteniment  

Ha d’anar ajustada hermèticament.  

Els EPI de vies respiratòries estan dissenyats per utilitzar-los de manera ininterrompuda en curts períodes 

de temps.  

No s’han d’emprar en general durant més de quatre hores seguides o durant el temps que assenyali el 

fabricant, a conseqüència de les circumstàncies d’ús.  

Cal disposar de la formació i la informació necessàries per poder determinar el tipus i la classe de 

mascareta que cal utilitzar.  

S’ha de fer una neteja i un manteniment adequats.  

Cal substituir-la oportunament, segons les instruccions del fabricant i les circumstàncies d’ús. 

Tipologia 

Mitja màscara EN 140:1998.  

Quart de màscara EN 140:1998.  

Classificació contra gasos segons l’agent químic:  

Tipus A (color marró).  

Tipus B (color gris).  

Tipus E (color groc).  

Tipus C (color verd).  

Tipus AX (color marró). 

Classificació contra gasos segons la capacitat d’absorció:  

Classe 1 baixa.  

Classe 2 alta.  

Classificació contra partícules segons la capacitat d’absorció:  

P1 baixa.  

P2 mitjana.  

P3 alta. 

 

PROTECCIÓ DE MANS I BRAÇOS: GUANTS CONTRA AGRESSIONS D’ORIGEN ELÈCTRIC  

Definició 

Equip de treball destinat a la protecció de les mans contra electrocucions. 

Identificació del producte 

Tota la informació ha de ser precisa i comprensible, i s’ha de donar, com a mínim, en la llengua o llengües 

oficials del país de destinació.  

1. Cada guant de protecció s’ha de marcar amb la informació següent:  

a) Nom, marca registrada o un altre mitjà d’identificació del fabricant o del seu representant autoritzat.  

b) Designació del guant (nom comercial o codi que permeti a l’usuari identificar el producte amb la gamma 

del fabricant o del seu representant autoritzat).  

c) Talla.  

d) Si és necessari, marcatge relatiu a la data de caducitat.  

2. Les marques s’han de col·locar de manera que siguin visibles, llegibles i duradores durant tota la vida 

útil del guant. No es poden afegir marques o inscripcions que es puguin confondre amb les que s’han 

indicat més amunt.  

3. Si el marcatge del guant redueix el nivell de prestació, n’impedeix la conservació o és incompatible amb 

l’ús previst, el marcatge s’ha de fer sobre l’envàs que contingui el guant.  

4. L’envàs que contingui el guant s’ha de marcar clarament amb les dades següents:  

a) Nom i adreça completa del fabricant o del seu representant autoritzat.  

b) Designació del guant (nom comercial o codi, que permeti a l’usuari identificar el producte amb la gamma 

del fabricant o del seu representant autoritzat); talla i, si és necessari, marcatge relatiu a la data de 

caducitat.  

c) Referència sobre on es pot obtenir informació i instruccions d’ús.  

d) Quan els guants siguin de disseny senzill, amb l’objectiu de protegir l’usuari només contra els riscos que 

s’indiquin en el RD 1407/1992, llavors la frase «només per a riscos mínims» ha d’estar marcada, almenys, 

en la llengua o llengües oficials del país de destinació.  

e) Quan els guants compleixin una norma i quan els guants arribin o superin el nivell 1 en almenys un dels 

assaigs de prestacions, cal utilitzar el pictograma o pictogrames apropiats per a aquests assaigs. Cada 

pictograma ha d’anar acompanyat dels nivells de prestació, que s’han de col·locar sempre en l’ordre definit 

en la norma específica aplicable. 

Específic per a guants de protecció contra agressions d’origen elèctric  

Cada guant al qual s’exigeixi el compliment de les prescripcions de la norma UNE-EN 60903 ha de portar 

les marques que s’indiquen a la figura (símbol del doble triangle; nom, marca registrada o identificació del 

fabricant; categoria, si s’escau; talla; classe; mes i any de fabricació).A més a més, cada guant ha de 

portar les marques següents:  

Una banda rectangular que permeti la inscripció de les dates de posada en servei, de verificacions i de  
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controls periòdics. Les mesures i la posició d’aquesta banda s’indiquen a la norma UNE-EN 60903, annex 

G.  

Una banda sobre la qual es puguin perforar forats. Aquesta banda es fixa a la vora de la bocamàniga i les 

dates de posada en servei, verificacions i controls periòdics es donen per mitjà de perforacions, que s’han 

de situar a 20 mm com a màxim de la perifèria de la bocamàniga. Aquesta banda perforada no s’admet en 

guants de les classes 3 i 4.  

Una altra marca qualsevol apropiada que permeti conèixer les dates de posada en servei, verificacions i 

controls periòdics.  

Les marques han de ser indelebles, fàcils de llegir i no han de disminuir la qualitat del guant. S’han de 

verificar com indica la norma. 

Requisits establerts pel RD 1407/1992  

Certificat CE expedit per un organisme de control.  

Adopció per part del fabricant d’un sistema de garantia de qualitat CE.  

Declaració de conformitat.  

Fullet informatiu. 

Normativa aplicable  

UNE-EN 60903: Guants i manyoples de material aïllant per a treballs elèctrics. 

Activitats en què s’utilitza  

Treballs de soldadura.  

Treballs amb risc elèctric. 

Criteris d’ús i manteniment  

Cal determinar la talla necessària per a cada operari.  

Cal inspeccionar periòdicament les condicions d’utilització dels guants.  

S’ha de fer una neteja i un manteniment adequats. 

Tipologia 

Per la seva classe: 

Classe   Tensió de prova (kV valor eficaç)  Tensió mínima suportada (kV) 

00     2,5      5 

0     5      10 

1     10      20 

2     20      30 

3     30      40 

4     40      50 

 

PROTECCIÓ DE MANS I BRAÇOS: GUANTS CONTRA AGRESSIONS MECÀNIQUES  

Definició 

Equip de treball destinat a la protecció de les mans contra perforacions, talls, etc. 

 

Identificació del producte 

Tota la informació ha de ser precisa i comprensible, i s’ha de donar, com a mínim, en la llengua o llengües 

oficials del país de destinació.  

1. Cada guant de protecció s’ha de marcar amb la informació següent:  

a) Nom, marca registrada o un altre mitjà d’identificació del fabricant o del seu representant autoritzat.  

b) Designació del guant (nom comercial o codi que permeti a l’usuari identificar el producte amb la gamma 

del fabricant o del seu representant autoritzat).  

c) Talla.  

d) Si és necessari, marcatge relatiu a la data de caducitat.  

2. Les marques s’han de col·locar de manera que siguin visibles, llegibles i duradores durant tota la vida 

útil del guant. No es poden afegir marques o inscripcions que es puguin confondre amb les que s’han 

indicat més amunt.  

3. Si el marcatge del guant redueix el nivell de prestació, n’impedeix la conservació o és incompatible amb 

l’ús previst, el marcatge s’ha de fer sobre l’envàs que contingui el guant.  

4. L’envàs que contingui el guant s’ha de marcar clarament amb les dades següents:  

a) Nom i adreça completa del fabricant o del seu representant autoritzat.  

b) Designació del guant (nom comercial o codi, que permeti a l’usuari identificar el producte  

amb la gamma del fabricant o del seu representant autoritzat); talla i, si és necessari,  

marcatge relatiu a la data de caducitat.  

c) Referència sobre on es pot obtenir informació i instruccions d’ús.  

d) Quan els guants siguin de disseny senzill, amb l’objectiu de protegir l’usuari només contra  

els riscos que s’indiquin en el RD 1407/1992, llavors la frase «només per a riscos mínims»  

ha d’estar marcada, almenys, en la llengua o llengües oficials del país de destinació.  

e) Quan els guants compleixin una norma i quan els guants arribin o superin el nivell 1 en  

almenys un dels assaigs de prestacions, cal utilitzar el pictograma o pictogrames apropiats  

per a aquests assaigs. Cada pictograma ha d’anar acompanyat dels nivells de prestació,  

que s’han de col·locar sempre en l’ordre definit en la norma específica aplicable. 

Requisits establerts pel RD 1407/1992  

Certificat CE expedit per un organisme de control.  

Declaració de conformitat.  

Fullet informatiu. 

Normativa aplicable  

UNE-EN 388: Guants de protecció contra riscos mecànics.  

UNE-EN 420: Guants de protecció. Requisits generals i mètodes d’assaig. 

Activitats en què s’utilitza  

Manipulació de vidre pla.  

Treballs de sorrejament.  

Treballs de soldadura.  

Manipulació d’objectes amb arestes tallants, excepte que s’utilitzin màquines amb risc que el guant quedi 

atrapat. 

Criteris d’ús i manteniment  
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Cal determinar la talla necessària per a cada operari.  

S’ha de fer una neteja i un manteniment adequats. 

Tipologia 

Es classifiquen segons:  

La seva resistència a l’abrasió.  

La seva resistència al tall.  

La seva resistència a l’esquinçament.  

La seva resistència a la perforació. 

 

PROTECCIÓ DE MANS I BRAÇOS: GUANTS CONTRA AGRESSIONS QUÍMIQUES  

Definició 

Equip de treball destinat a la protecció de les mans contra l’acció de substàncies químiques, corrosives o 

abrasives. 

Identificació del producte 

Tota la informació ha de ser precisa i comprensible, i s’ha de donar, com a mínim, en la llengua o llengües 

oficials del país de destinació.  

1. Cada guant de protecció s’ha de marcar amb la informació següent:  

a) Nom, marca registrada o un altre mitjà d’identificació del fabricant o el seu representant autoritzat.  

b) Designació del guant (nom comercial o codi que permeti a l’usuari identificar el producte amb la gamma 

del fabricant o del seu representant autoritzat).  

c) Talla.  

d) Si és necessari, marcatge relatiu a la data de caducitat.  

2. Les marques s’han de col·locar de manera que siguin visibles, llegibles i duradores durant tota la vida 

útil del guant. No es poden afegir marques o inscripcions que es puguin confondre amb les que s’han 

indicat més amunt.  

3. Si el marcatge del guant redueix el nivell de prestació, n’impedeix la conservació o és incompatible amb 

l’ús previst, el marcatge s’ha de fer sobre l’envàs que contingui el guant.  

4. L’envàs que contingui el guant s’ha de marcar clarament amb les dades següents:  

a) Nom i adreça completa del fabricant o del seu representant autoritzat.  

b) Designació del guant (nom comercial o codi, que permeti a l’usuari identificar el producte amb la gamma 

del fabricant o del seu representant autoritzat); talla i, si és necessari, marcatge relatiu a la data de 

caducitat.  

c) Referència sobre on es pot obtenir informació i instruccions d’ús.  

d) Quan els guants siguin de disseny senzill, amb l’objectiu de protegir l’usuari només contra  

els riscos que s’indiquin en el RD 1407/1992, llavors la frase «només per a riscos mínims»  

ha d’estar marcada, almenys, en la llengua o llengües oficials del país de destinació.  

e) Quan els guants compleixin una norma i quan els guants arribin o superin el nivell 1 en  

almenys un dels assaigs de prestacions, cal utilitzar el pictograma o pictogrames apropiats  

per a aquests assaigs. Cada pictograma ha d’anar acompanyat dels nivells de prestació,  

que s’han de col·locar sempre en l’ordre definit en la norma específica aplicable. 

Requisits establerts pel RD 1407/1992  

Certificat CE expedit per un organisme de control.  

Adopció per part del fabricant d’un sistema de garantia de qualitat CE.  

Declaració de conformitat.  

Fullet informatiu. 

Normativa aplicable  

UNE-EN 374-1: Guants de protecció contra els productes químics i els microorganismes. Terminologia i 

requisits de prestacions.  

UNE-EN 374-2: Guants de protecció contra els productes químics i els microorganismes. Determinació de 

la resistència a la penetració.  

UNE-EN 374-3/AC 2006: Guants de protecció contra els productes químics i els microorganismes.  

Determinació de la resistència a la permeabilitat dels productes químics.  

UNE-EN 420: Guants de protecció. Requisits generals i mètodes d’assaig.  

UNE-EN 388: Guants de protecció contra riscos mecànics. 

Activitats en què s’utilitza  

Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins, desinfectants i detergents corrosius.  

Treballs de sorrejament.  

Treballs de soldadura.  

Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins. 

Criteris d’ús i manteniment  

Cal determinar la talla necessària per a cada operari.  

S’ha de fer una neteja i un manteniment adequats. 

Tipologia 

Classificació segons els valors de degradació:  

E, excel·lent.  

G, apropiat.  

F, acceptable.  

P, insuficient.  

NR, no recomanat. Classificació segons la seva permeabilitat:  

E, excel·lent.  

VG, molt bo.  

G, apropiat.  

F, acceptable.  

P, insuficient.  

NR, no recomanat. 

 

PROTECCIÓ DE PEUS I CAMES: CALÇAT DE SEGURETAT 

Definició 

Equip de treball destinat a la protecció dels peus davant de cops, impactes, trepitjades, etc. 

Identificació del producte 
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Cada exemplar de calçat de seguretat ha d’estar clarament i permanentment marcat, per exemple gravat o 

marcat al foc, o amb etiqueta indeleble unida al producte amb la informació següent:  

a) Talla.  

b) Marca d’identificació del fabricant.  

c) Designació del tipus de fabricant.  

d) Data de fabricació (almenys trimestre i any).  

e) Número de la norma: UNE-EN ISO 20345.  

f) Símbol o símbols de la taula 1 corresponents a la protecció oferta o, on sigui aplicable, la categoria  

corresponent (SB, S1, ..., S5). 

Requisits establerts pel RD 1407/1992  

Certificat CE expedit per un organisme de control.  

Declaració de conformitat.  

Fullet informatiu.  

Normativa aplicable  

UNE-EN ISO 20344: Equips de protecció personal. Mètodes d’assaig pel calçat.  

UNE-EN ISO 20345: Equips de protecció individual. Calçat de seguretat. 

Activitats en què s’utilitza  

Treballs d’enginyeria civil i construcció de carreteres.  

Treballs amb bastides.  

Obres de demolició.  

Obres de construcció de formigó i d’elements prefabricats que incloguin encofrat i desencofrat.  

Activitats en obres de construcció o àrees d’emmagatzematge.  

Obres de coberta.  

Treballs en ponts metàl·lics, edificis metàl·lics, pals, torres, ascensors, construccions hidràuliques d’acer, 

instal·lacions d’alts forns, foneries, laminadors, grans contenidors, canalitzacions de gran diàmetre, grues, 

instal·lacions de calderes i centrals elèctriques.  

Obres de construcció de forns, muntatge d’instal·lacions de calefacció, ventilació i estructures metàl·liques.  

Treballs en pedreres, explotacions a cel obert i desplaçament de runam.  

Treballs i transformació de pedres.  

Transports i emmagatzematges. 

Criteris d’ús i manteniment  

Cal determinar la talla necessària per a cada operari.  

Cal seguir les prescripcions indicades en el fullet del fabricant.  

Inspeccions periòdicament de les condicions d’utilització del calçat.  

S’ha de fer una neteja i un manteniment adequats. 

Tipologia 

Segons el tipus de material utilitzat en la seva fabricació:  

I: Calçat fabricat amb cuir i altres materials. S’exclouen els calçats que són tot de cautxú o tot  

polimèrics.  

II: Calçat tot de cautxú (vulcanitzat) o tot polimèric (modelat).  

Segons el seu disseny:  

Sabata.  

Bota baixa o botí.  

Bota de mitja canya.  

Bota alta.  

Bota extrallarga.  

Segons la seva resistència:  

Calçat resistent a l’impacta (puntera de 200 J o 100 J).  

Calçat resistent a la compressió (puntera de 200 J o 100 J).  

Calçat resistent a la perforació (puntera de 200 J o 100 J). 

 

PROTECCIÓ DEL TRONC I DE L’ABDOMEN: ARMILLA, JAQUETA, DAVANTAL, MANYOPLES, 

MANIGUETS, MÀNIGUES I POLAINES  

Definició 

Equips de treball destinats a la protecció de determinades parts del cos davant d’agressions mecàniques 

diverses. 

Identificació del producte 

Els davantals de protecció per a ús amb ganivets de mà han d’estar permanentment marcats, a la part 

exterior protectora, com a mínim amb la informació següent:  

Nom o marca del fabricant.  

Tipus.  

Talla.  

Marca que indiqui que aquesta és la superfície exterior.  

Cada peça de roba de vestuari de protecció per a operacions de soldadura i tècniques connexes ha d’estar 

marcada. El marcatge ha de complir les condicions següents:  

Ha d’estar present en el producte o en les etiquetes unides al producte.  

Ha de ser visible i indeleble.  

Ha de ser resistent al nombre de cicles de rentatge especificats.  

El marcatge ha de contenir la informació següent:  

Nom, marca comercial o un altre mitjà d’identificació del fabricant o del seu representant autoritzat.  

Designació del tipus de producte, nom comercial o referència.  

Talla, segons UNE-EN 340.  

Normes aplicables.  

Pictograma. 

Variació dimensional (només si és superior al 3 %).  

Cons de rentatge i manteniment.  

Nombre màxim de cicles de neteja. 

Requisits establerts pel RD 1407/1992  

Certificat CE expedit per un organisme de control.  

Declaració de conformitat.  
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Fullet informatiu. 

Normativa aplicable  

UNE-EN ISO 13998: Robes de protecció. Davantals, pantalons i armilles protectores contra els talls i les 

punxades produïdes per ganivets manuals.  

UNE-EN 470-1: Robes de protecció utilitzades durant la soldadura i les tècniques connexes. Part 1: 

Requisits generals.  

UNE-EN 340: Robes de protecció. Requisits generals.  

UNE-EN ISO 15025: Roba de protecció. Protecció contra el calor i les flames. Mètode per a la propagació 

limitada de la flama.  

UNE-EN 348: Robes de protecció. Mètode d’assaig: Determinació del comportament dels materials a  

l’impacta de petits esquitxos de metall fos. 

Activitats en què s’utilitza  

Manipulació de vidre pla.  

Treballs de soldadura.  

Manipulació d’objectes amb arestes tallants. 

Criteris d’ús i manteniment  

Cal seleccionar la talla correcta.  

Cal col·locar-lo i ajustar-lo al cos.  

S’ha de determinar la talla necessària per a cada usuari.  

Cal seguir les prescripcions indicades en el fullet del fabricant.  

S’ha de fer una neteja i un manteniment adequats. 

Tipologia 

Segons la seva utilització:  

Manipulació o utilització de productes àcids i àlcalis.  

Treballs amb «masses enceses» i/o la proximitat d’una font de calor 

 

PROTECCIÓ DEL TRONC I L’ABDOMEN: FAIXA I CINTURÓ ANTIVIBRACIONS 

Definició 

Equip de treball destinat a la protecció del tronc contra moviments bruscos amb la finalitat d’evitar 

lumbàlgies. 

Identificació del producte 

No apareix identificat a la Guía de selección de equipos de protección individual d’Asepal. 

Requisits establerts pel RD 1407/1992  

Certificat CE expedit per un organisme de control.  

Declaració de conformitat.  

Fullet informatiu. 

Normativa aplicable  

No apareix identificat a la Guía de selección de equipos de protecciónindividuald’Asepal. 

Activitats en què s’utilitza  

En conducció de maquinària d’obres públiques.  

En la utilització de martells pneumàtics i compactadores.  

En manipulació manual de càrregues. 

Criteris d’ús i manteniment  

Cal ajustar-lo correctament al cos  

Cal seguir les prescripcions indicades en el fullet explicatiu del fabricant.  

S’ha de fer una neteja i un manteniment adequats. 

Tipologia 

No apareix identificat a la Guía de selección de equipos de protecciónindividuald’Asepal.   

 

PROTECCIÓ TOTAL DEL COS: ARNÈS  

Definició 

Equip de treball destinat a evitar les caigudes mitjançant l’ancoratge del treballador a punts fixos.  

L’arnès anticaiguda pot estar constituït per bandes, elements d’ajustament, sivelles i altres elements 

ajustats adequadament al cos d’una persona per subjectar-se durant la caiguda. 

Identificació del producte 

Cada component separable del sistema s’ha de marcar d’una manera clara, indeleble i permanent, 

mitjançant qualsevol mètode adequat que no tingui cap efecte perjudicial sobre els materials.  

El marcatge ha de proporcionar la informació següent:  

1. La marca d’identificació, que conté:  

Les dues últimes xifres de l’any de fabricació, per exemple 02 per al 2002.  

El nom, la marca comercial o qualsevol altre mitjà d’identificació del fabricant o del subministrador.  

El número de lot de fabricant o el número de sèrie del component.  

2. Els caràcters de la marca d’identificació han de ser visibles i llegibles.  

Arnès anticaiguda:  

Les instruccions d’ús i el marcatge han de complir la norma UNE-EN 365 i han d’estar redactades en la 

llengua del país de venda.  

A més a més, les instruccions d’ús han d’especificar els elements d’enganxar de l’arnès anticaigudes que 

s’han d’utilitzar amb un sistema d’anticaigudes (vegeu la norma UNE-EN 363), amb un sistema de retenció 

o amb un sistema de subjecció (vegeu la norma UNE-EN 358).  

En particular, les instruccions d’ús subministrades pel fabricant han d’especificar tota la informació útil 

sobre la manera adequada de posar-se l’arnès anticaigudes i d’enganxar-lo a un subsistema de connexió.  

Els arnesos anticaigudes s’han de subministrar embolicats amb un material incorruptible, però no han 

d’estar tancats hermèticament. 

Requisits establerts pel RD 1407/1992  

Certificat CE expedit per un organisme de control.  

Adopció per part del fabricant d’un sistema de garantia de qualitat CE.  

Declaració de conformitat.  

Fullet informatiu. 

Normativa aplicable  

UNE-EN 361: EPI contra la caiguda d’altura. Arnesos anticaigudes.  

Pàgina 346
Codi Segur de Verificació (CSV): 2a73c2cf755d29a1c80a   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



 
Itinerari per a vianants i ciclistes BV-5202, PK 0+000 a PK 1+230. TM. Sant Julià de Vilatorta Codi: 3647_PC_02 
 

                      Annex 09 – Estudi de seguretat i salut – Plec de prescripcions  18 

UNE-EN 363: EPI contra la caiguda d’altura. Sistemes anticaigudes.  

UNE-EN 362: EPI contra la caiguda d’altura. Connectors.  

UNE-EN 364: EPI contra la caiguda d’altura. Mètodes d’assaig. 

Activitats en què s’utilitza  

Treballs en bastides.  

Muntatge de peces prefabricades.  

Treballs en pals i torres.  

Treballs en cabines de grues situades en altura.  

Treballs en emplaçaments de torres de perforació situats en altura.  

Treballs en pous i canalitzacions.  

Treballs en alçària en general. 

Criteris d’ús i manteniment  

Correctament ajustat i subjectat.  

Cal assegurar-se que la corda de subjecció té la longitud adequada per evitar la caiguda.  

S’ha de fer una neteja i un manteniment adequats.  

S’han d’inspeccionar visualment l’equip i els seus components abans de cada utilització.  

Cal utilitzar específicament l’equip d’acord amb les instruccions del fabricant.  

Les parts primordials del mosquetó, com ara la molla, la rosca i el passador, han d’estar greixats per evitar  

l’aparició d’òxid i, per tant, la pèrdua de resistència. 

Tipologia 

Per la seva funció:  

Equips de protecció contra caigudes d’altura.  

Dispositius antilliscants anticaigudes.  

Arnesos.  

Cinturons de subjecció.  

Dispositius anticaigudes. 

 

PROTECCIÓ DEL COS: ROBA DE TREBALL  

Definició 

Equip de treball que consisteix en roba que substitueix o cobreix la roba personal. 

Identificació del producte 

Marcatge general:  

Cada peça de roba de protecció ha d’estar marcada. El marcatge s’ha de fer sobre el mateix producte o 

imprès en etiquetes adherides al producte; fixat perquè sigui visible i llegible; durador al nombre de 

processos de neteja apropiats.  

Si el marcatge del producte redueix el nivell de prestacions de la roba de protecció,o n’impedeix la  

conservació o és incompatible amb l’aplicació, el marcatge s’ha de posar en la unitat d’embalatge 

comercial més petita.  

El marcatge i els pictogrames han de ser prou grans per a la seva comprensió immediata i per permetre la 

utilització de números fàcils de llegir.  

Marcatge específic, que ha d’incloure la informació següent:  

Nom, marca comercial o un altre mitjà d’identificació del fabricant o del seu representant autoritzat.  

Designació del tipus de producte, nom comercial o codi.  

Designació de la talla.  

Número de la norma EN específica.  

Pictogrames i, si és aplicable, nivells de prestació. Com a designació de tipus d’un perill o d’una aplicació, 

el pictograma s’ha d’utilitzar com s’indica en els requisits de marcatge de la norma específica. Es pot 

incloure una «i» per indicar que s’han de consultar les instruccions del fabricant. Al costat del pictograma 

cal mostrar el número que indiqui el nivell de prestació. Aquests números han d’estar sempre en la 

mateixa seqüència fixa que es requereixi a la norma específica, començant en el costat dret del 

pictograma i girant en el sentit de les agulles del rellotge.  

Etiqueta d’«atenció». Les instruccions de rentada o de neteja s’han d’indicar segons la norma UNE-EN 

23758.  

Si hi ha requisits específics per marcar el nombre de cicles de neteja, cal indicar el nombre màxim de 

cicles després de «màx.», al costat de l’etiqueta d’«atenció». Exemple: màx. 25. Si el fabricant pretén 

indicar que s’han de consultar les seves instruccions, cal col·locar una «i» en el requadre davant dels 

símbols d’«atenció».  

Per als constituents tèxtils, l’etiqueta s’ha de complementar d’acord amb la Directiva tèxtil 96/74/CEE. 

Normativa aplicable  

UNE-EN 340: Robes de protecció. Requisits generals.  

La norma UNE-EN 340 no es pot aplicar per si sola per certificar o autocertificar roba de protecció. 

Activitats en què s’utilitza  

A tot tipus de treballs d’obres. 

Criteris d’ús i manteniment  

Cal utilitzar la talla adequada.  

Cal seguir les prescripcions indicades en el fullet del fabricant.  

S’ha de fer una neteja i un manteniment adequats. 

Tipologia 

Segons les seves característiques:  

De dues peces.  

Bata.  

Granota. 

 

ROBA I ACCESSORIS DE SENYALITZACIÓ  

Definició 

Equip de treball que consisteix en roba de senyalització destinada a ser percebuda visualment sense 

ambigüitat, en condicions de risc, sota qualsevol tipus de llum i en cas d’il·luminació d’un vehicle a la 

foscor, en qualsevol circumstància. 

Identificació del producte 
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Marcatge general. Cada peça de roba de protecció ha d’estar marcada i ha de complir les condicions 

següents:  

Estar present sobre el mateix producte, o en les etiquetes unides al producte.  

Ser visible i llegible.  

Ser resistent al nombre de cicles de rentatge especificats.  

Ha de ser suficientment gran per permetre una comprensió immediata i la utilització de caràcters fàcils de  

llegir.  

Marcatge específic. Ha de contenir la informació següent:  

a) Nom, marca comercial o qualsevol altre mitjà d’identificació del fabricant o del seu representant 

autoritzat.  

b) Designació del tipus de producte, el nom comercial o la referència.  

c) Designació de la talla d’acord amb la norma UNE-EN 340.  

d) Número d’aquesta norma europea EN 471.  

e) Pictograma i, si s’escau el nivell de prestacions. 

Requisits establerts pel RD 1407/1992  

Certificat CE expedit per un organisme de control.  

Declaració de conformitat.  

Fullet informatiu. 

Normativa aplicable  

UNE-EN 471: Roba de senyalització d’alta visibilitat.  

UNE-EN 340: Robes de protecció. Requisits generals.  

UNE-EN 343: Robes de protecció. Protecció contra les intempèries. 

Activitats en què s’utilitza  

Treballs de senyalització, que exigeixin que les peces de roba siguin vistes a temps.  

Obres a la via pública o a les zones limítrofes a aquesta via. 

Criteris d’ús i manteniment  

Cal escollir la talla adequada.  

S’ha de fer una neteja i un manteniment adequats.  

Cal seguir les prescripcions indicades en el fullet explicatiu del fabricant. 

Tipologia 

Segons la visibilitat que ofereix:  

Tipus.1. Baixa visibilitat.  

Tipus 2. Visibilitat mitjana.  

Tipus 3. Alta visibilitat. 

 
5.- Prescripcions generals de seguretat. 
En fase d’obra, quan passi algun accident en què sigui necessari assistència facultativa, encara que sigui 

lleu i l'assistència mèdica es redueixi a una primera cura, el cap d'obra o recurs preventiu de l’empresa 

contractista realitzarà una investigació tècnica de les causes de tipus humà i de condicions de treball que 

han possibilitat l'accident. 

 

A més dels tràmits establerts oficialment, l'empresa passarà un informe a la direcció facultativa i 

coordinador de seguretat i salut de l'obra, on s'especificarà: 

- Nom de l'accidentat, categoria professional; empresa per la qual treballa. 

- Hora, dia i lloc de l'accident, descripció de l'accident, causes de tipus personal. 

- Causes de tipus tècnic, mesures preventives per evitar que es repeteixi. 

- Dades límits de realització de les mesures preventives. 

 

Aquest informe es passarà a la direcció facultativa i al coordinador de seguretat en fase d'execució en un 

màxim de 5 dies hàbils. 

 

La direcció facultativa i el coordinador de seguretat podran aprovar l'informe o exigir l'adopció de mesures 

complementàries no indicades en l'informe. 

 

Per a qualsevol modificació futura en el pla de seguretat i salut que és necessari realitzar, caldrà 

aconseguir prèviament l'aprovació del coordinador de seguretat i de la direcció facultativa. 

 

El compliment de les prescripcions generals de seguretat no va en detriment de la subjecció a les 

ordenances i reglaments administratius de dret positiu i rang superior, ni eximeix de complir-les. 

 

L’empresa contractista controlarà els accessos a l'obra de manera que només les persones autoritzades i 

amb les proteccions personals que són obligatòries puguin accedir-hi. Es tracta d'un únic accés a la zona 

de treballs, l'accés estarà tancat i vigilat permanentment quan s'obri. El contractista serà responsable del 

manteniment en condicions reglamentàries i d'eficàcia preventiva de les proteccions col·lectives i de la 

guarda de les instal·lacions provisionals, així com de les màquines i vehicles de treball. 

 

L’empresa contractista portarà el control de lliurament dels equips de protecció individual (EPI) de la 

totalitat del personal que intervé en l'obra. En els casos que no hi hagi norma d'homologació oficial, seran 

de qualitat adequada a les prestacions respectives. 

 

L’empresa contractista portarà el control de les revisions de manteniment preventiu i les de manteniment 

correctiu (avaries i reparacions) de la maquinària d'obra. 

 

Tot el personal, incloent les visites, la direcció facultativa, etc., Usarà per circular per l'obra el casc de 

seguretat i resta d’elements de protecció individual necessaris. 

 

La maquinària de l'obra disposarà de les proteccions i dels resguards originals de fàbrica, o bé les 

adaptacions millorades amb l'aval d'un tècnic responsable que garanteixi l'operativitat funcional preventiva. 
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Les connexions i les desconnexions elèctriques a màquines o instal·lacions les farà sempre l'electricista de 

l'obra. 

 

Queda expressament prohibit efectuar el manteniment o el greixatge de les màquines en funcionament. 

 
6.- Mecanismes de prevenció. 
Servei tècnic de Seguretat i Salut: 

L’empresa contractista disposarà d'assessorament tècnic en seguretat i salut propi. 

 

Servei mèdic: 
L’empresa contractista disposarà d'un servei mèdic d'empresa. 

 

Comitè de Seguretat i Salut: 
L’empresa contractista disposarà de servei propi per resoldre les diferents vicissituds que es produeixin en 

l'obra. El recurs preventiu de l'obra serà l'encarregat de la mateixa, estant suficientment preparat amb 

aquesta finalitat. 

 
Recurs preventiu: 
La legislació que s’ha de complir respecte a la presència de recursos preventius a les obres de construcció 

està contemplada a la llei 54/2003. D’acord amb aquesta llei, la presència dels recursos preventius a les 

obres de construcció serà preceptiva en els següents casos:  

 

l) Quan els riscos es puguin veure agreujats o modificats en el desenvolupament del procés o l’activitat, 

per la concurrència d’operacions diverses que es desenvolupen successivament o simultàniament i que 

facin precís el control de la correcta aplicació dels mètodes de treball. La presència de recursos preventius 

de cada contractista serà necessari quan, durant l’obra, es desenvolupin treballs amb riscos especials, 

com es defineixen en el real decret 1627/97.  

II) Quan es realitzin activitats o processos que reglamentàriament es considerin perillosos o amb riscos 

especials.  

III) Quan la necessitat d’aquesta presència sigui requerida per la Inspecció de Treball i Seguretat Social, si 

les circumstàncies del cas ho exigissin degut a les condicions de treball detectades.   

 

Quan a les obres de construcció coexisteixen contractistes i subcontractistes que, de forma successiva o 

simultània, puguin constituir un risc especial per interferència d’activitats, la presència dels "Recursos 

preventius" és, en aquests casos, necessària.   

Els recursos preventius són necessaris quan es desenvolupin treballs amb riscos especials, definits a 

l’annex II del RD 1627/97:    

1. Treballs amb riscos especialment greus d’enterrament, enfonsament o caiguda d’altura, per les 

particulars característiques de l’activitat desenvolupada, els procediments aplicats, o l’entorn 

del lloc de treball.  

2. Treballs en els quals l’exposició a agents químics o biològics suposi un risc d’especial 

gravetat, o pels que la vigilància específica de la salut dels treballadors sigui legalment 

exigible.  

3. Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels que la normativa específica obliga a la 

delimitació de zones controlades o vigilades.  

4. Treballs a la proximitat de línies elèctriques d’alta tensió.  

5. Treballs que exposin a risc d’ofegament per immersió.  

6.  Obres d’excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de terra 

subterranis.  

7. Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic.  

8. Treballs realitzats en caixons d’aire comprimit.  

9. Treballs que impliquin l’ús d’explosius.  

10. Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats. 

 

Es nomenaran recursos preventius, que seran els encarregats i / o capatassos dels talls. Al personal de 

les empreses subcontractistes, també se'ls exigirà l’esmenta’t nomenament. El nomenament del Recurs 

Preventiu estarà permanentment exposat en el Tauler de Seguretat i Salut 

 

La seva missió és la de fer eficaços els mitjans de seguretat, preveient les necessitats amb antelació, fent 

complir el que estableix aquest Pla i les seves possibles actualitzacions. 

 

Funcions: 

• Té com a objecte vigilar el compliment del Pla de Seguretat i Salut. 

• Estar sempre a l'obra.  

• Disposar de la formació preventiva corresponent, curs nivell bàsic. 

• Signar el nomenament pel mateix treballador. 

• Informar immediatament d'una situació de risc a l'equip tècnic de l'obra. 

• laborar amb el compliment de les obligacions de Llei de Prevenció de Riscos Laborals. 

• Interrompre qualsevol activitat i abandonar el lloc de treball, quan consideri que l'activitat que s'està 

desenvolupant comporta un risc greu i imminent per a la vida o la seva salut dels treballadors. 

• Col·laborar en les reunions de coordinació empresarial. 

 
Formació en seguretat i salut 
De conformitat amb l'article 18 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, tot el personal ha de rebre, en 

ingressar a l'obra FORMACIÓ i INFORMACIÓ dels mètodes de treball i els riscos que aquests poguessin 

comportar, conjuntament amb les mesures de seguretat que han de emprar. 

 

Serà impartida per personal competent que es trobi permanentment en l'obra (Cap d'Obra, Encarregat, o 

bé una altra persona designada a l'efecte). 
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7.- Avís previ. 
Seguint el RD 337/2010, queda derogada l'obligatorietat del promotor d'efectuar un avís previ als Serveis 

Territorials de Treball de la Generalitat. 

 

En cas que la propietat el realitzi igualment, l'avís previ es redactarà d'acord amb el que disposa l'annex III del 

RD 1627/1997, de data 1997.10.24. 

 
8.- Pla de Seguretat i Salut. 
El pla de seguretat serà redactat pel contractista en fase d’obra. Aquest pla de seguretat i salut es farà arribar 

als interessats, segons estableix el RD1627/97, amb la finalitat que puguin presentar els suggeriments i les 

alternatives que els semblin oportunes, i puguin procedir al compliment de l'acta d'aprovació visada pel col·legi 

professional corresponent. 

Les obres no podran donar inici fins a la corresponent aprovació per part del coordinador de seguretat i salut, 

moment en què es realitzarà l'obertura al centre de treball. 

 

Un cop aprovat el mateix i iniciada l'obra, les modificacions que s'hagin d'introduir en el pla de seguretat i salut, 

a causa de les alteracions i incidències que es puguin produir en el transcurs de l'execució de l'obra o bé per 

variacions en el projecte d'execució , requeriran l'aprovació del coordinador en matèria de seguretat en la fase 

d'execució d'obres. Les modificacions que es realitzin en el pla de seguretat durant el transcurs de l'obra, 

seran introduïdes mitjançant annexos al pla. 

 
9.- Llibre d'incidències. 
En aquest apartat es tindrà en compte el R.D. 1.109/2007 de 24 d'agost que desenvolupa la Llei 32/2006 

reguladora de la subcontractació al sector de la construcció. 

 

A cada centre de treball existirà, amb fins de control i seguiment del Pla de Seguretat i Salut, un Llibre 

d'Incidències que constarà de fulles per duplicat i que serà facilitat pel col·legi professional al qual pertanyi el 

tècnic que hagi aprovat el pla de seguretat i salut. Aquest llibre d'incidències, romandrà en possessió del 

Coordinador de Seguretat i Salut i li serà demanat sempre que es vulgui fer escrit d'ell. 

 

Tindran accés al Llibre, la Direcció Facultativa, els contractistes i subcontractistes, els treballadors autònoms, 

les persones amb responsabilitat en matèria de prevenció de les empreses que intervinguin, els representants 

dels treballadors i els tècnics especialitzats de les administracions públiques competents en aquesta 

matèria, els quals podran fer anotacions en el mateix. 

Efectuada una anotació en el Llibre d'Incidències, es notificarà al contractista afectat i a els representants dels 

treballadors d'aquest i en cas de considerar greu o quan es refereixi a un incompliment d’'advertències o 

observacions prèviament anotades en aquest llibre o quan s'ordenin la paralització dels treballs o talls d'obra, 

el coordinador estarà obligat a tramitar en el termini de 24 hores una còpia a la Inspecció de Treball i 

Seguretat Social de la província en què es realitza l'obra. En tot cas serà necessari especificar si l'anotació 

efectuada suposa una reiteració d'una advertència o observació, o si per contra, es tracta d'una nova 

observació. 

 
10.- Llibre de subcontractació 
El llibre és exigible al contractista, sempre que pretengui subcontractar part de l'obra a empreses 

subcontractistes o treballadors autònoms. El llibre de subcontractació, és un llibre habilitat per l'autoritat laboral 

en el qual el contractista han de reflectir, per ordre cronològic des de l'inici dels treballs, totes i cadascuna de 

les subcontractacions realitzades en l'obra amb empreses subcontractistes i treballadors autònoms . Serveix 

per fer el control i seguiment del règim de subcontractació i ha d'estar sempre actualitzat. 

 

11.- Subcontractació de treballs 
Durant l'obra es pot produir la subcontractació de terceres empreses o treballadors autònoms. En cas de 

produir se seguirà allò reflectit en el RD 1.109/2007 de 24 d'agost que desenvolupa la Llei 32/2006 reguladora 

de la subcontractació al sector de la construcció. Subcontractista, una vegada estudiat el mateix, realitzarà un 

document d'adhesió al pla de seguretat i salut del contractista principal, incloent si és necessari, l'aportació del 

seu pla de seguretat i salut específic i la conseqüent aprovació. 

 

Totes les empreses subcontractistes han de lliurar abans de començar a treballar la següent documentació en 

matèria preventiva en compliment amb la legislació actual preventiva: 

• Adhesió al Pla de Seguretat i Salut. 

• Llistat del personal que va entrar en obra. 

• Certificat de formació. 

• Certificat d'informació. 

• Aptitud mèdica. 

• Certificat de lliurament de EPI. 

• Autorització de maquinària (si cal). 

• Certificat de la modalitat preventiva. 

• Avaluació de riscos i planificació preventiva. 

• Mútua d'accidents. 

• Nomenament del Recurs Preventiu (juntament amb el diploma de Nivell Bàsic en PRL). 

 

Per subcontractar a una altra empresa hauran de sol·licitar permís al personal de l’empresa contractista, un 

cop aprovat hauran d'aportar la documentació abans esmentada. 

Empreses subministradores 

Les empreses que entrin a l'obra per al subministrament de formigó, ferro o altre material, serà informat per 

part del personal de l’empresa contractista dels riscos de l'obra i pautes a seguir per poder circular amb 

seguretat dins de l'obra. 
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12.- Actuacions en cas d'accident 
Les empreses contractades i subcontractades seran responsables de proporcionar assistència sanitària als 

seus treballadors en cas d'accident laboral. Quan passi una contingència han de lliurar informe escrit de tots 

els accidents laborals ocorreguts al coordinador de Seguretat. D'aquesta manera, L’EMPRESA 

CONTRACTISTA es compromet a comunicar qualsevol accident de manera immediata al coordinador de 

seguretat, realitzant una investigació de les causes que han portat a l'existència d'aquest accident, emetent un 

informe del mateix i implantant les mesures oportunes per que no es torni a produir. 

 

L'accidentat és el primer, se li atendrà immediatament per tal d'evitar l'agreujament o progressió de les 

lesions. En cas de caiguda des d'alçada o diferent nivell i en el cas d'accident elèctric, se suposarà sempre, 

que poden existir lesions greus, en conseqüència, extremar les precaucions d'atenció primària en l'obra, 

aplicant les tècniques especials per a la immobilització de l'accidentat fins a l'arribada de l'ambulància i de 

reanimació en el cas d'accident elèctric. 

 

En cas de gravetat manifesta, s'evacuarà el ferit en llitera i ambulància, s'evitaran en el possible segons el bon 

criteri de les persones que atenguin primàriament l'accidentat, la utilització dels transports particulars, pel que 

impliquen de risc i incomoditat per l’accidentat. 

 

L'empresa comunicarà de forma immediata a les següents persones els accidents laborals produïts en l'obra: 

 • Accidents de tipus lleu 

- A l'autoritat laboral: en les formes que estableix la legislació vigent en matèria d'accidents laborals. 

- Al Coordinador en matèria de seguretat i salut durant l'execució de l'obra: de tots i de cada un d'ells, amb la 

finalitat d'investigar les causes i adoptar les correccions oportunes. 

• Accidents de tipus greu 

- Al Coordinador en matèria de seguretat i salut durant l'execució de l'obra: de tots i de cada un d'ells, amb la 

finalitat d'investigar les causes i adoptar les correccions oportunes. 

- A la Direcció Facultativa de l'obra: de forma immediata, a fi d'investigar les causes i adoptar les correccions 

oportunes. 

- A l'autoritat laboral: en les formes que estableix la legislació vigent en matèria d'accidents laborals. 

 

• Accidents mortals 

- Al jutjat de guàrdia: perquè pugui procedir a l'aixecament del cadàver i a les investigacions judicials. 

- Al Coordinador en matèria de seguretat i salut durant l'execució de l'obra: de tots i de cada un d'ells, amb la 

finalitat d'investigar les causes i adoptar les correccions oportunes. 

- A la Direcció Facultativa de l'obra: de forma immediata, a fi d'investigar les causes i adoptar les correccions 

oportunes. 

- A l'autoritat laboral: en les formes que estableix la legislació vigent en matèria d'accidents laborals. 

- S'inclou una síncope de les actuacions a prendre en cas d'accident laboral. 

 

13.- Actuacions en cas d'incendi 
La transcendència derivada de la posada en pràctica d’aquestes Normes per a la seguretat de les persones i 

béns, fa que sigui de gran importància el seu coneixement i, arribat el cas, la seva aplicació per part de tots.  

 

SI DESCOBREIX UN INCENDI:  

1. Ha de mantenir la calma i no cridar. (Tota una organització per a casos d’Emergència l’ajudarà).  

2. Ha d’avisar a l’Equip de Primera Intervenció de la seva zona i seguir les seves instruccions. 

3. Si els Equips de Primera Intervenció de la zona li ho indiquen, o aquests no estiguessin 

localitzables, avisi al número de Telèfon d’Emergències (112), facilitant-li les dades següents:  

- Identificació personal. 

 - Lloc exacte de l’incendi.   

- Material implicats i magnitud de l’incendi. 

 - Mesures preses.  

Segueixi les instruccions que li donin les persones al càrrec de l’emergència.  

 

SI S’AVISA PER A L’EVACUACIÓ:  

1. Segueixi les instruccions dels Equips d’Emergència presents. Demani a les seves visites que 

l’acompanyin.  

2. Desconnecti els aparells i maquinària al seu càrrec.  

3. No utilitzi el telèfon si no és per qüestions relacionades amb l’emergència, deixant les línies 

telefòniques lliures. En cap cas s’ha de trucar a l’exterior per accions diferents a l’emergència. 

4. No evacuï el centre portant a sobre objectes personals voluminosos.   

5. Actuï amb rapidesa i serenitat, sense detenir-se innecessàriament ni retrocedir.  

6. No utilitzi l’ascensor, si hi ha.  

7. No mogui el cotxe de l’aparcament,  perquè podria obstaculitzar l’entrada de vehicles d’emergència.  

8. Abandoni l’edifici sense interrompre la sortida i dirigeixi’s al Punt de Reunió, si hi ha. 

9. Col·labori amb el recompte de tot el personal per comprovar que no falta ningú. Esperi al Punt de 

Reunió fins a la fi de l’emergència o noves instruccions.  

 

EN CAS QUE ES VEGI ENVOLTAT DE FUM:  

1. Mantingui la calma.  

2. Gategi. L’aire fresc es troba situat en els capes baixes.   

3. En proximitat de flames o altres temperatures, mulli les seves robes amb aigua i respiri mitjançant 

una roba humida.  

 

14.- Seguiment i control 
Hi haurà reunions periòdiques de Seguretat i Salut en què es decidirà la solució adequada als problemes que 

vagin apareixent. 

1. Instal·lacions mèdiques. 

La farmaciola es revisarà mensualment i es reposarà el material consumit. 
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2.    Proteccions personals. 

Es comprovarà l'existència, ús i estat de les proteccions personals les quals tindran fixades un període 

de vida útil, rebutjant al seu terme. Quan per les circumstàncies de treball es produeixi un 

deteriorament més ràpid d'una determinada peça, es reposarà aquesta independentment de la 

durada prevista o data de lliurament. El lliurament de les peces de protecció personal es controlarà 

mitjançant unes fitxes personals de lliurament de material, controlant al seu torn les reposicions 

efectuades. 

          3. Proteccions col·lectives. 

Igual que les proteccions personals, quan per les circumstàncies de treball es produeixi un 

deteriorament més ràpid d'un determinat equip, es reposarà aquest, independentment de la durada 

prevista. 

          4. Instal·lacions del personal. 

 Per a la neteja i la conservació d'aquests locals, es disposarà d'un treballador amb la dedicació 

necessària o bé anirà a una empresa externa especialitzada. 

          5. Investigació d'accidents i incidents. 

Es realitzarà la investigació de l'accident en el lloc d'aquest, amb l'interessat i testimonis. S'estudiarà a 

fons l'informe tècnic prenent les mesures oportunes perquè no es repeteixi. 

 

Es realitzarà un seguiment dels temes contemplats en aquest Pla de seguretat, com a mínim de 

forma mensual (reunions de Seguretat i Salut). S'analitzaran totes les necessitats i propostes 

indicades en el punt anterior. 

 

En el cas que sorgeixin modificacions o es presentaran noves necessitats es podrà actualitzar aquest Pla 

mitjançant l'execució d'annexos al mateix. 

 

15.- Coordinació d'activitats empresarials 

En cas de que, al treballar dins d'un centre de treball únic, existeixi concurrència de treballadors de diverses 

empreses, serà necessària la realització d’una coordinació d'activitats empresarials. En aquest aspecte cal 

tenir en compte les següents definicions: 

Empresa concurrent: 

 Aquella els treballadors de la qual prestin serveis en el mateix centre de treball, juntament amb altres adscrits 

a altres empreses.  

Centre de treball: 

Qualsevol àrea, edificada o no, en la qual els treballadors hagin de romandre o a la qual hagin d'accedir per 

raó del seu treball.  

 

Compliment del deure cooperació: obligacions de les empreses concurrents: 

El deure cooperació és obligatori quan les activitats i els riscos incideixen en la prestació de serveis dels 

treballadors adscrits a altres empreses, denominades concurrents. 

• Cooperació de les empreses concurrents en l'aplicació de la normativa de prevenció de riscos 

laborals.  

• Informació recíproca sobre els riscos concurrents.  

• Informació suficient. Informació quan es produeixi un canvi rellevant en les activitats concurrents. 

• Informació quan es produeixi un accident de treball com a conseqüència dels riscos de les activitats 

concurrents.  

• Informació sobre situacions d'emergència.  

• Informació per escrit quan els riscos siguin qualificats com a greus o molt greus.  

• Tenir en compte la informació rebuda per les altres empreses concurrents en l'avaluació dels riscos i 

la planificació de l'activitat preventiva.  

• Compliment de les instruccions emanades del titular del centre.  

• Comunicació als treballadors respectius sobre el contingut de la informació i les instruccions rebudes 

de l'empresari titular. 

• Informació als seus treballadors respectius dels riscos derivats de la concurrència d'activitats.  

• Establiment dels mitjans de coordinació necessaris.  

• Actualització dels mitjans de coordinació.  

• Informació als seus treballadors sobre els mitjans de coordinació.  

• Facilitar als treballadors la identificació dels recursos o persones designades.  

• La informació serà per escrit i documentada, cas de riscos qualificats com a greus o molt greus. 

 

 

Sant Julià de Vilatorta, maig de 2018, 

 

 

       Els directors de Projecte                              Redactor de Projecte  

 

 

 

 

 

               Hugo Moreno  i Lorena Pérez   Félix Belmar López 

  Oficina Tècnica de Mobilitat i Seguretat Viària Local            Enginyer Tècnic d’Obres Públiques 

  Diputació de Barcelona    
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AMIDAMENTS 
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ITINERARI DE VIANANTS I CICLISTES BV-5202, PK 0+000 A PK 1+230
TM SANT JULIÀ DE VILATORTA
ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT

AMIDAMENTS Pàg.: 1

OBRA 01  PRESSUPOST BV-5202-SIS
CAPÍTOL 01  PROTECCIONS INDIVIDUALS

1 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons
UNE-EN 812

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

2 H1414119 u Casc de seguretat, de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, amb pantalla facial amb visor de malla de reixeta
metàl·lica, acoblada amb arnès abatible, homologat segons UNE-EN 812 i UNE-EN 1731

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

3 H141511E u Casc de seguretat dielèctric per a baixa tensió polietilè, homologat segons UNE-EN 50365

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

4 H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i tractament contra
l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

5 H1423230 u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla d'acer recoberta de PVC, amb
visors circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 5, homologades segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

6 H142AC60 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i suport de polièster reforçat amb fibra de
vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc amb protecció DIN 12, homologada segons
UNE-EN 175

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

7 H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458

AMIDAMENT DIRECTE 200,000

8 H1433115 u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat segons UNE-EN 352,
UNE-EN 397 i UNE-EN 458

AMIDAMENT DIRECTE 30,000

9 H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140

AMIDAMENT DIRECTE 200,000

10 H1451110 u Parella de guants per a ús general, amb palmell, artells, ungles i dits índex i polze de pell, dors de la mà i
maniguet de cotó, folre interior, i subjecció elàstica al canell

AMIDAMENT DIRECTE 50,000

11 H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i màniga llarga de serratge folrada
de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

12 H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color beix, tensió màxima 500 V,
homologats segons UNE-EN 420

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 2

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

13 H1462242 u Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada sola
antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, amb plantilles i
puntera metàl·liques

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

14 H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, homologades
segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

15 H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

16 H147D102 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes subglúties,
bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès
anticaiguda i sivella, incorporat a un element d'amarrament composat per un terminal manufacturat, homologat
segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 354

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

17 H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN 471

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

18 H1484110 u Samarreta de treball, de cotó

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

19 H1483132 u Pantalons de treball de polièster i cotó, amb butxaques laterals

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

20 H1481131 u Granota de treball, de polièster i cotó, amb butxaques exteriors

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

21 H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC soldat de 0,4 mm de gruix, de
color viu, homologat segons UNE-EN 340

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

22 H1488580 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

OBRA 01  PRESSUPOST BV-5202-SIS
CAPÍTOL 02  PROTECCIONS COL·LECTIVES

1 H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m2 com a màxim, amb fusta i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 20,000
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AMIDAMENTS Pàg.: 3

2 H152KBD1 u Topall per camió en moviments de terres, amb tauló de fusta de pi i piquetes de barra d'acer corrugat de 20 mm
de diàmetre ancorades al terreny de llargària 1,8 m, i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

3 H152L561 m Barana de protecció, confeccionada amb puntals metàl·lics horitzontals, d'alçària 1 m, fixada per pressió contra
els paraments laterals verticals i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 30,000

4 H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, fixada a 1 m del perímetre
amb suports d'acer

AMIDAMENT DIRECTE 200,000

5 H1532581 m2 Plataforma metàl·lica per a pas de persones per sobre de rases, d'amplada <= 1 m, de planxa d'acer de 8 mm
de gruix, amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

6 H1533591 m2 Plataforma metàl·lica per a pas de vehicles per sobre de rases, d'amplada <= 1 m, de planxa d'acer de 12 mm
de gruix, amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

7 H1534001 u Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a protecció dels extrems de les armadures per a
qualsevol diàmetre, amb desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 200,000

8 HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 500,000

OBRA 01  PRESSUPOST BV-5202-SIS
CAPÍTOL 03  TANCAMENTS I SENYALITZACIÓ

1 H6AA2111 m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4,5 i 3,5 mm de
D, bastidor de 3,5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de formigó, amb els desplaçaments
necessaris durant les obres i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 250,000

2 H6AA2112 m Malla per a tanca mòbil, de 2 m d'alçària, segons manual d'aplicació de la imatge per al nou tancament de les
obres municipals, i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 250,000

3 HB2C1000 m Barrera en forma de campana de cares arrodonides, tipus New Jersey prefabricada, amb els desplaçaments
necessaris durant les obres i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 30,000

4 HBB11111 u Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat o circular de 60 cm de diàmetre, per a senyals de
trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs, incloent suport

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 4

5 HBB20005 u Senyal manual per a senyalista

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

6 HBB21201 u Placa amb pintura reflectant de 30x60 cm, per a senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

7 HBBA1511 u Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa d'acer llisa serigrafiada, de 40x33 cm, fixada
mecànicament i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

8 HBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons
vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb
el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

9 HBBAC017 u Senyal indicativa d'informació de salvament o socors, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons verd, de
forma rectangular o quadrada, costat major 10 cm, per ser vista fins 3 m de distància, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

10 HBC12500 u Con de plàstic reflector de 75 cm d'alçària

AMIDAMENT DIRECTE 100,000

11 HBC1GFJ1 u Llumenera amb làmpada intermitent color ambre amb energia de bateria de 12 V i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

12 HBC1KJ00 m Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb els desplaçaments necessaris durant les obres
i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 250,000

OBRA 01  PRESSUPOST BV-5202-SIS
CAPÍTOL 04  INSTAL·LACIONS PROVISIONALS

1 HQU15Q0A mes Lloguer de cabina sanitaria de material plàstic, d'1,2x1,2x2,4 m amb 1 WC amb dipòsit químic de 220 l, 1 lavabo
amb dipòsit aigua de 100 l, amb manteniment inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 7,000

2 HQU1A20A mes Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 4x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm
de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de
fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls, protecció diferencial i
mobiliari d'equipament inclòs.

AMIDAMENT DIRECTE 7,000

3 HQU1H23A mes Lloguer mòdul prefabricat de menjador de 4x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i aïllament de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de
vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació de lampisteria, aigüera de 1 pica amb aixeta i taulell, amb instal·lació
elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls, protecció diferencial i mobiliari d'equipament inclòs.
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AMIDAMENTS Pàg.: 5

AMIDAMENT DIRECTE 7,000

4 HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la paret i amb el
desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

5 HQUA1100 u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

OBRA 01  PRESSUPOST BV-5202-SIS
CAPÍTOL 05  PERSONAL

1 H15Z1001 h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions

AMIDAMENT DIRECTE 21,000

2 H15Z2011 h Senyaler

AMIDAMENT DIRECTE 21,000

3 H16F1003 u Reunió del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6 persones

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

4 H16F1004 h Informació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra

AMIDAMENT DIRECTE 21,000

5 HQUZM000 h Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal·lacions

AMIDAMENT DIRECTE 21,000
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 1

H1411111P-1 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g,
homologat segons UNE-EN 812

5,74 €

(CINC EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)

H1414119P-2 u Casc de seguretat, de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, amb pantalla facial amb visor de
malla de reixeta metàl·lica, acoblada amb arnès abatible, homologat segons UNE-EN 812 i
UNE-EN 1731

25,68 €

(VINT-I-CINC EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)

H141511EP-3 u Casc de seguretat dielèctric per a baixa tensió polietilè, homologat segons UNE-EN 50365 13,83 €

(TRETZE EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)

H1421110P-4 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i
tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

5,76 €

(CINC EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)

H1423230P-5 u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla d'acer
recoberta de PVC, amb visors circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 5, homologades
segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169

4,87 €

(QUATRE EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)

H142AC60P-6 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i suport de polièster
reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc amb
protecció DIN 12, homologada segons UNE-EN 175

7,84 €

(SET EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)

H1431101P-7 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 0,22 €

(ZERO EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)

H1433115P-8 u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat segons
UNE-EN 352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458

14,52 €

(CATORZE EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)

H1445003P-9 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 1,57 €

(UN EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)

H1451110P-10 u Parella de guants per a ús general, amb palmell, artells, ungles i dits índex i polze de pell,
dors de la mà i maniguet de cotó, folre interior, i subjecció elàstica al canell

1,35 €

(UN EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)

H1459630P-11 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i màniga llarga de
serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420

6,43 €

(SIS EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)

H145K153P-12 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color beix,
tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420

20,38 €

(VINT EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)

H1461110P-13 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló
rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO
20346 i UNE-EN ISO 20347

5,36 €

(CINC EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)

H1462242P-14 u Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera
encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de
despreniment ràpid, amb plantilles i puntera metàl·liques

21,19 €

(VINT-I-UN EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)

ITINERARI DE VIANANTS I CICLISTES BV-5202, PK 0+000 A PK 1+230
TM SANT JULIÀ DE VILATORTA
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 2

H1474600P-15 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 13,51 €

(TRETZE EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)

H147D102P-16 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries,
bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust,
element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un element
d'amarrament composat per un terminal manufacturat, homologat segons UNE-EN 361,
UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 354

52,48 €

(CINQUANTA-DOS EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)

H1481131P-17 u Granota de treball, de polièster i cotó, amb butxaques exteriors 9,16 €

(NOU EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)

H1483132P-18 u Pantalons de treball de polièster i cotó, amb butxaques laterals 7,21 €

(SET EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)

H1484110P-19 u Samarreta de treball, de cotó 2,14 €

(DOS EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)

H1485800P-20 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons
UNE-EN 471

17,47 €

(DISSET EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)

H1487460P-21 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC soldat de 0,4
mm de gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN 340

5,33 €

(CINC EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)

H1488580P-22 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i
UNE-EN 348

14,44 €

(CATORZE EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)

H151AJ01P-23 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m2 com a màxim, amb fusta i amb el desmuntatge inclòs 12,53 €

(DOTZE EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)

H152KBD1P-24 u Topall per camió en moviments de terres, amb tauló de fusta de pi i piquetes de barra d'acer
corrugat de 20 mm de diàmetre ancorades al terreny de llargària 1,8 m, i amb el desmuntatge
inclòs

22,39 €

(VINT-I-DOS EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)

H152L561P-25 m Barana de protecció, confeccionada amb puntals metàl·lics horitzontals, d'alçària 1 m, fixada
per pressió contra els paraments laterals verticals i amb el desmuntatge inclòs

19,38 €

(DINOU EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)

H152U000P-26 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, fixada a 1
m del perímetre amb suports d'acer

2,28 €

(DOS EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)

H1532581P-27 m2 Plataforma metàl·lica per a pas de persones per sobre de rases, d'amplada <= 1 m, de planxa
d'acer de 8 mm de gruix, amb el desmuntatge inclòs

5,46 €

(CINC EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)

H1533591P-28 m2 Plataforma metàl·lica per a pas de vehicles per sobre de rases, d'amplada <= 1 m, de planxa
d'acer de 12 mm de gruix, amb el desmuntatge inclòs

7,41 €

(SET EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)
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H1534001P-29 u Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a protecció dels extrems de les
armadures per a qualsevol diàmetre, amb desmuntatge inclòs

0,22 €

(ZERO EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)

H15Z1001P-30 h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions 42,37 €

(QUARANTA-DOS EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)

H15Z2011P-31 h Senyaler 19,29 €

(DINOU EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)

H16F1003P-32 u Reunió del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6 persones 138,47 €

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

H16F1004P-33 h Informació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra 19,29 €

(DINOU EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)

H6AA2111P-34 m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i
de 4,5 i 3,5 mm de D, bastidor de 3,5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de
formigó, amb els desplaçaments necessaris durant les obres i amb el desmuntatge inclòs

2,75 €

(DOS EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)

H6AA2112P-35 m Malla per a tanca mòbil, de 2 m d'alçària, segons manual d'aplicació de la imatge per al nou
tancament de les obres municipals, i amb el desmuntatge inclòs

1,79 €

(UN EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)

HB2C1000P-36 m Barrera en forma de campana de cares arrodonides, tipus New Jersey prefabricada, amb els
desplaçaments necessaris durant les obres i amb el desmuntatge inclòs

32,78 €

(TRENTA-DOS EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)

HBB11111P-37 u Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat o circular de 60 cm de diàmetre,
per a senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs, incloent suport

38,69 €

(TRENTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)

HBB20005P-38 u Senyal manual per a senyalista 11,60 €

(ONZE EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)

HBB21201P-39 u Placa amb pintura reflectant de 30x60 cm, per a senyals de trànsit, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

34,40 €

(TRENTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)

HBBA1511P-40 u Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa d'acer llisa serigrafiada, de 40x33 cm,
fixada mecànicament i amb el desmuntatge inclòs

20,90 €

(VINT EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)

HBBAC005P-41 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictograma
blanc sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ser vista
fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

27,02 €

(VINT-I-SET EUROS AMB DOS CÈNTIMS)

HBBAC017P-42 u Senyal indicativa d'informació de salvament o socors, normalitzada amb pictograma blanc
sobre fons verd, de forma rectangular o quadrada, costat major 10 cm, per ser vista fins 3 m
de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

24,60 €

(VINT-I-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)

HBC12500P-43 u Con de plàstic reflector de 75 cm d'alçària 20,31 €

(VINT EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)
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HBC19081P-44 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 1,47 €

(UN EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)

HBC1GFJ1P-45 u Llumenera amb làmpada intermitent color ambre amb energia de bateria de 12 V i amb el
desmuntatge inclòs

39,62 €

(TRENTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)

HBC1KJ00P-46 m Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb els desplaçaments
necessaris durant les obres i amb el desmuntatge inclòs

6,31 €

(SIS EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)

HM31161JP-47 u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la
paret i amb el desmuntatge inclòs

43,82 €

(QUARANTA-TRES EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)

HQU15Q0AP-48 mes Lloguer de cabina sanitaria de material plàstic, d'1,2x1,2x2,4 m amb 1 WC amb dipòsit
químic de 220 l, 1 lavabo amb dipòsit aigua de 100 l, amb manteniment inclòs

137,55 €

(CENT TRENTA-SET EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)

HQU1A20AP-49 mes Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 4x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de
poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les
d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació elèctrica, 1
punt de llum, interruptor, endolls, protecció diferencial i mobiliari d'equipament inclòs.

97,29 €

(NORANTA-SET EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)

HQU1H23AP-50 mes Lloguer mòdul prefabricat de menjador de 4x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i aïllament de 35
mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer
galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació de lampisteria,
aigüera de 1 pica amb aixeta i taulell, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor,
endolls, protecció diferencial i mobiliari d'equipament inclòs.

106,13 €

(CENT SIS EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)

HQUA1100P-51 u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en
el treball

228,98 €

(DOS-CENTS VINT-I-VUIT EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)

HQUZM000P-52 h Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal·lacions 19,29 €

(DINOU EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)

Sant julià de Vilatorta, maig de 2018

        Directors del Projecte                     Redactor de Projecte

       Hugo Moreno i Lorena Pérez                   Félix Belmar López
      Oficina Tècnica de Mobilitat            Enginyer Tèncic d´Obres Públiques
        i Seguretat Viària Local
          Diputació de Barcelona
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P-1 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g,
homologat segons UNE-EN 812

5,74 €

B1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 5,74000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-2 H1414119 u Casc de seguretat, de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, amb pantalla facial amb visor de
malla de reixeta metàl·lica, acoblada amb arnès abatible, homologat segons UNE-EN 812 i
UNE-EN 1731

25,68 €

B1414119 u Casc de seguretat , de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, amb pantalla facial amb 25,68000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-3 H141511E u Casc de seguretat dielèctric per a baixa tensió polietilè, homologat segons UNE-EN 50365 13,83 €

B141511E u Casc de seguretat dielèctric per a baixa tensió de polietilè, homologat segons UNE-EN 13,83000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-4 H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i
tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

5,76 €

B1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transp 5,76000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-5 H1423230 u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla d'acer
recoberta de PVC, amb visors circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 5, homologades
segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169

4,87 €

B1423230 u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla d'acer re 4,87000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-6 H142AC60 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i suport de polièster
reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc amb
protecció DIN 12, homologada segons UNE-EN 175

7,84 €

B142AC60 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i suport de polièster 7,84000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-7 H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 0,22 €

B1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 0,22000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-8 H1433115 u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat segons
UNE-EN 352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458

14,52 €

B1433115 u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat seg 14,52000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-9 H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 1,57 €

B1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 1,57000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-10 H1451110 u Parella de guants per a ús general, amb palmell, artells, ungles i dits índex i polze de pell,
dors de la mà i maniguet de cotó, folre interior, i subjecció elàstica al canell

1,35 €

B1451110 u Parella de guants per a ús general, amb palmell, artells, ungles i dits índex i polze de p 1,35000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-11 H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i màniga llarga de
serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420

6,43 €

B1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó i màniga lla 6,43000 €
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Altres conceptes 0,00000 €

P-12 H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color beix,
tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420

20,38 €

B145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color bei 20,38000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-13 H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló
rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO
20346 i UNE-EN ISO 20347

5,36 €

B1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló r 5,36000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-14 H1462242 u Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera
encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de
despreniment ràpid, amb plantilles i puntera metàl·liques

21,19 €

B1462242 u Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmeller 21,19000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-15 H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 13,51 €

B1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 13,51000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-16 H147D102 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries,
bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust,
element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un element
d'amarrament composat per un terminal manufacturat, homologat segons UNE-EN 361,
UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 354

52,48 €

B147D102 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàrie 52,48000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-17 H1481131 u Granota de treball, de polièster i cotó, amb butxaques exteriors 9,16 €

B1481131 u Granota de treball, de polièster i cotó, amb butxaques exteriors 9,16000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-18 H1483132 u Pantalons de treball de polièster i cotó, amb butxaques laterals 7,21 €

B1483132 u Pantalons de treball, de polièster i cotó, amb butxaques laterals 7,21000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-19 H1484110 u Samarreta de treball, de cotó 2,14 €

B1484110 u Samarreta de treball, de cotó 2,14000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-20 H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons
UNE-EN 471

17,47 €

B1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada seg 17,47000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-21 H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC soldat de 0,4
mm de gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN 340

5,33 €

B1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC soldat 5,33000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-22 H1488580 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i
UNE-EN 348

14,44 €
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B1488580 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 14,44000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-23 H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m2 com a màxim, amb fusta i amb el desmuntatge inclòs 12,53 €

B1Z0D300 m3 Llata de fusta de pi, per a seguretat i salut 0,38688 €

B1Z0D230 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos, per a seguretat i salut 1,44000 €

B1Z0A100 kg Clau acer, per a seguretat i salut 0,11178 €

Altres conceptes 10,59134 €

P-24 H152KBD1 u Topall per camió en moviments de terres, amb tauló de fusta de pi i piquetes de barra d'acer
corrugat de 20 mm de diàmetre ancorades al terreny de llargària 1,8 m, i amb el desmuntatge
inclòs

22,39 €

B1Z0B700 kg Acer en barres corrugades B400S de límit elàstic >= 400 N/mm2, per a seguretat i salu 5,68400 €

B1Z0D230 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos, per a seguretat i salut 4,00000 €

Altres conceptes 12,70600 €

P-25 H152L561 m Barana de protecció, confeccionada amb puntals metàl·lics horitzontals, d'alçària 1 m, fixada
per pressió contra els paraments laterals verticals i amb el desmuntatge inclòs

19,38 €

B0D732A0 m2 Tauler elaborat amb aglomerat de fusta, de 25 mm de gruix, per a 2 usos , per a segur 4,38400 €

B0D625A0 cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos 0,16460 €

Altres conceptes 14,83140 €

P-26 H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, fixada a 1
m del perímetre amb suports d'acer

2,28 €

B1526EL6 u Muntant metàl·lic per a barana de seguretat, d'1 m d'alçària, per a allotjar en perforacio 0,61000 €

B152U000 m Malla de polietilè d'alta densitat color toronja per a tanques d'advertència o abalisamen 0,51450 €

Altres conceptes 1,15550 €

P-27 H1532581 m2 Plataforma metàl·lica per a pas de persones per sobre de rases, d'amplada <= 1 m, de planxa
d'acer de 8 mm de gruix, amb el desmuntatge inclòs

5,46 €

B0DZWA03 m2 Planxa d'acer per a encofrats i apuntalaments, de 8 mm de gruix, per a 10 usos, per a 3,53000 €

Altres conceptes 1,93000 €

P-28 H1533591 m2 Plataforma metàl·lica per a pas de vehicles per sobre de rases, d'amplada <= 1 m, de planxa
d'acer de 12 mm de gruix, amb el desmuntatge inclòs

7,41 €

B0DZWC03 m2 Planxa d'acer per a encofrats i apuntalaments, de 12 mm de gruix, per a 10 usos, per a 5,48000 €

Altres conceptes 1,93000 €

P-29 H1534001 u Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a protecció dels extrems de les
armadures per a qualsevol diàmetre, amb desmuntatge inclòs

0,22 €

B1534001 u Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a protecció dels extrems de les 0,03000 €

Altres conceptes 0,19000 €

P-30 H15Z1001 h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions 42,37 €

Altres conceptes 42,37000 €

P-31 H15Z2011 h Senyaler 19,29 €

Altres conceptes 19,29000 €

P-32 H16F1003 u Reunió del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6 persones 138,47 €

Altres conceptes 138,47000 €

P-33 H16F1004 h Informació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra 19,29 €
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Altres conceptes 19,29000 €

P-34 H6AA2111 m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i
de 4,5 i 3,5 mm de D, bastidor de 3,5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de
formigó, amb els desplaçaments necessaris durant les obres i amb el desmuntatge inclòs

2,75 €

B1Z6AF0A u Dau de formigó de 38 kg per a peu de tanca mòbil de malla d'acer i per a 20 usos, per 0,04200 €

B1Z6211A m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 0,77000 €

Altres conceptes 1,93800 €

P-35 H6AA2112 m Malla per a tanca mòbil, de 2 m d'alçària, segons manual d'aplicació de la imatge per al nou
tancament de les obres municipals, i amb el desmuntatge inclòs

1,79 €

Sense descomposició 1,79000 €

P-36 HB2C1000 m Barrera en forma de campana de cares arrodonides, tipus New Jersey prefabricada, amb els
desplaçaments necessaris durant les obres i amb el desmuntatge inclòs

32,78 €

BBM2BBA0 m Amortització de barrera de seguretat New Jersey prefabricada de formigó (20 usos) , p 6,44000 €

Altres conceptes 26,34000 €

P-37 HBB11111 u Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat o circular de 60 cm de diàmetre,
per a senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs, incloent suport

38,69 €

BBL11102 u Placa triangular, de 70 cm, amb pintura reflectant, per a 2 usos, per a seguretat i salut 19,40000 €

Altres conceptes 19,29000 €

P-38 HBB20005 u Senyal manual per a senyalista 11,60 €

BBB2A001 u Senyal manual per a senyalista 11,60000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-39 HBB21201 u Placa amb pintura reflectant de 30x60 cm, per a senyals de trànsit, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

34,40 €

Sense descomposició 34,40000 €

P-40 HBBA1511 u Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa d'acer llisa serigrafiada, de 40x33 cm,
fixada mecànicament i amb el desmuntatge inclòs

20,90 €

B1Z09000 cu Visos per a fusta o tacs de PVC, per a seguretat i salut 0,12680 €

BBBA1500 u Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa d'acer llisa serigrafiada, de 40x3 17,88000 €

Altres conceptes 2,89320 €

P-41 HBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictograma
blanc sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ser vista
fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

27,02 €

BBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictog 7,73000 €

Altres conceptes 19,29000 €

P-42 HBBAC017 u Senyal indicativa d'informació de salvament o socors, normalitzada amb pictograma blanc
sobre fons verd, de forma rectangular o quadrada, costat major 10 cm, per ser vista fins 3 m
de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

24,60 €

BBBAC017 u Senyal indicativa d'informació de salvament o socors, normalitzada amb pictograma bl 5,31000 €

Altres conceptes 19,29000 €

P-43 HBC12500 u Con de plàstic reflector de 75 cm d'alçària 20,31 €

BBC12502 u Con d'abalisament de plàstic reflector de 75 cm d'alçària, per a 2 usos, per a seguretat 19,83000 €

Altres conceptes 0,48000 €

P-44 HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 1,47 €
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BBC19000 m Cinta d'abalisament , per a seguretat i salut 0,15000 €

B1Z0B700 kg Acer en barres corrugades B400S de límit elàstic >= 400 N/mm2, per a seguretat i salu 0,06960 €

Altres conceptes 1,25040 €

P-45 HBC1GFJ1 u Llumenera amb làmpada intermitent color ambre amb energia de bateria de 12 V i amb el
desmuntatge inclòs

39,62 €

BBC1GFJ2 u Llumenera amb làmpada intermitent color ambre, amb energia de bateria de 12 V, per 36,73000 €

Altres conceptes 2,89000 €

P-46 HBC1KJ00 m Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb els desplaçaments
necessaris durant les obres i amb el desmuntatge inclòs

6,31 €

BBC1KJ04 m Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària, per a 4 usos, per a seguret 5,15200 €

Altres conceptes 1,15800 €

P-47 HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la
paret i amb el desmuntatge inclòs

43,82 €

B1ZM1000 u Part proporcional d'elements especials per a extintors, per a seguretat i salut 0,29000 €

BM311611 u Extintor de pols seca, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat, per a segureta 34,77000 €

Altres conceptes 8,76000 €

P-48 HQU15Q0A mes Lloguer de cabina sanitaria de material plàstic, d'1,2x1,2x2,4 m amb 1 WC amb dipòsit
químic de 220 l, 1 lavabo amb dipòsit aigua de 100 l, amb manteniment inclòs

137,55 €

BQU15Q0A mes Lloguer de cabina sanitaria de material plàstic, d'1,2x1,2x2,4 m amb  1 WC amb dipòsi 137,55000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-49 HQU1A20A mes Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 4x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de
poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les
d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació elèctrica, 1
punt de llum, interruptor, endolls, protecció diferencial i mobiliari d'equipament inclòs.

97,29 €

BQU1A20A mes Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 4x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllam 97,29000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-50 HQU1H23A mes Lloguer mòdul prefabricat de menjador de 4x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i aïllament de 35
mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer
galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació de lampisteria,
aigüera de 1 pica amb aixeta i taulell, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor,
endolls, protecció diferencial i mobiliari d'equipament inclòs.

106,13 €

BQU1H23A mes Lloguer mòdul prefabricat de menjador de 4x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i aïllament 106,13000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-51 HQUA1100 u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en
el treball

228,98 €

BQUA1100 u Farmaciola tipus armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat 228,98000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-52 HQUZM000 h Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal·lacions 19,29 €

Altres conceptes 19,29000 €
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Sant julià de Vilatorta, maig de 2018

        Directors del Projecte                     Redactor de Projecte

       Hugo Moreno i Lorena Pérez                   Félix Belmar López
      Oficina Tècnica de Mobilitat            Enginyer Tèncic d´Obres Públiques
        i Seguretat Viària Local
          Diputació de Barcelona

Pàgina 364

Codi Segur de Verificació (CSV): 2a73c2cf755d29a1c80a   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

PRESSUPOST 

Pàgina 365
Codi Segur de Verificació (CSV): 2a73c2cf755d29a1c80a   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



ITINERARI DE VIANANTS I CICLISTES BV-5202, PK 0+000 A PK 1+230
TM SANT JULIÀ DE VILATORTA
ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT

PRESSUPOST Pàg.: 1

OBRA 01 PRESSUPOST BV-5202-SIS

CAPÍTOL 01 PROTECCIONS INDIVIDUALS

1 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un
pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 (P - 1)

5,74 20,000 114,80

2 H1414119 u Casc de seguretat, de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, amb
pantalla facial amb visor de malla de reixeta metàl·lica, acoblada amb
arnès abatible, homologat segons UNE-EN 812 i UNE-EN 1731 (P - 2)

25,68 4,000 102,72

3 H141511E u Casc de seguretat dielèctric per a baixa tensió polietilè, homologat
segons UNE-EN 50365 (P - 3)

13,83 4,000 55,32

4 H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal,
amb visor transparent i tractament contra l'entelament, homologades
segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 (P - 4)

5,76 20,000 115,20

5 H1423230 u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de
barnilla d'acer recoberta de PVC, amb visors circulars de 50 mm de D
foscos de color DIN 5, homologades segons UNE-EN 175 i UNE-EN
169 (P - 5)

4,87 3,000 14,61

6 H142AC60 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i
suport de polièster reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm
de gruix, amb visor inactínic semifosc amb protecció DIN 12,
homologada segons UNE-EN 175 (P - 6)

7,84 3,000 23,52

7 H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i
UNE-EN 458 (P - 7)

0,22 200,000 44,00

8 H1433115 u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat,
homologat segons UNE-EN 352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458 (P - 8)

14,52 30,000 435,60

9 H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140
(P - 9)

1,57 200,000 314,00

10 H1451110 u Parella de guants per a ús general, amb palmell, artells, ungles i dits
índex i polze de pell, dors de la mà i maniguet de cotó, folre interior, i
subjecció elàstica al canell (P - 10)

1,35 50,000 67,50

11 H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de
cotó, i màniga llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons
UNE-EN 407 i UNE-EN 420 (P - 11)

6,43 2,000 12,86

12 H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00,
logotip color beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN
420 (P - 12)

20,38 6,000 122,28

13 H1462242 u Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell
rectificada, amb turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica,
falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de despreniment
ràpid, amb plantilles i puntera metàl·liques (P - 14)

21,19 20,000 423,80

14 H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i
folrades de niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344,
UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 (P - 13)

5,36 10,000 53,60

15 H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable (P - 15) 13,51 10,000 135,10

16 H147D102 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants,
bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament
dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal
d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un element
d'amarrament composat per un terminal manufacturat, homologat
segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i
UNE-EN 354 (P - 16)

52,48 2,000 104,96

17 H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena,
homologada segons UNE-EN 471 (P - 20)

17,47 20,000 349,40

18 H1484110 u Samarreta de treball, de cotó (P - 19) 2,14 20,000 42,80

19 H1483132 u Pantalons de treball de polièster i cotó, amb butxaques laterals (P - 18) 7,21 20,000 144,20

20 H1481131 u Granota de treball, de polièster i cotó, amb butxaques exteriors (P - 17) 9,16 20,000 183,20

EUR

ITINERARI DE VIANANTS I CICLISTES BV-5202, PK 0+000 A PK 1+230
TM SANT JULIÀ DE VILATORTA
ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT

PRESSUPOST Pàg.: 2

21 H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques,
de PVC soldat de 0,4 mm de gruix, de color viu, homologat segons
UNE-EN 340 (P - 21)

5,33 10,000 53,30

22 H1488580 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340,
UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348 (P - 22)

14,44 2,000 28,88

TOTAL CAPÍTOL 01.01 2.941,65

OBRA 01 PRESSUPOST BV-5202-SIS

CAPÍTOL 02 PROTECCIONS COL·LECTIVES

1 H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m2 com a màxim, amb fusta i amb
el desmuntatge inclòs (P - 23)

12,53 20,000 250,60

2 H152KBD1 u Topall per camió en moviments de terres, amb tauló de fusta de pi i
piquetes de barra d'acer corrugat de 20 mm de diàmetre ancorades al
terreny de llargària 1,8 m, i amb el desmuntatge inclòs (P - 24)

22,39 2,000 44,78

3 H152L561 m Barana de protecció, confeccionada amb puntals metàl·lics
horitzontals, d'alçària 1 m, fixada per pressió contra els paraments
laterals verticals i amb el desmuntatge inclòs (P - 25)

19,38 30,000 581,40

4 H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de
polietilè taronja, fixada a 1 m del perímetre amb suports d'acer  (P - 26)

2,28 200,000 456,00

5 H1532581 m2 Plataforma metàl·lica per a pas de persones per sobre de rases,
d'amplada <= 1 m, de planxa d'acer de 8 mm de gruix, amb el
desmuntatge inclòs (P - 27)

5,46 10,000 54,60

6 H1533591 m2 Plataforma metàl·lica per a pas de vehicles per sobre de rases,
d'amplada <= 1 m, de planxa d'acer de 12 mm de gruix, amb el
desmuntatge inclòs (P - 28)

7,41 10,000 74,10

7 H1534001 u Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a protecció
dels extrems de les armadures per a qualsevol diàmetre, amb
desmuntatge inclòs (P - 29)

0,22 200,000 44,00

8 HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge
inclòs (P - 44)

1,47 500,000 735,00

TOTAL CAPÍTOL 01.02 2.240,48

OBRA 01 PRESSUPOST BV-5202-SIS

CAPÍTOL 03 TANCAMENTS I SENYALITZACIÓ

1 H6AA2111 m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla
electrosoldada de 90x150 mm i de 4,5 i 3,5 mm de D, bastidor de
3,5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de formigó,
amb els desplaçaments necessaris durant les obres i amb el
desmuntatge inclòs (P - 34)

2,75 250,000 687,50

2 H6AA2112 m Malla per a tanca mòbil, de 2 m d'alçària, segons manual d'aplicació de
la imatge per al nou tancament de les obres municipals, i amb el
desmuntatge inclòs (P - 35)

1,79 250,000 447,50

3 HB2C1000 m Barrera en forma de campana de cares arrodonides, tipus New Jersey
prefabricada, amb els desplaçaments necessaris durant les obres i
amb el desmuntatge inclòs (P - 36)

32,78 30,000 983,40

4 HBB11111 u Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat o circular de
60 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada i amb el
desmuntatge inclòs, incloent suport (P - 37)

38,69 20,000 773,80

5 HBB20005 u Senyal manual per a senyalista (P - 38) 11,60 6,000 69,60

6 HBB21201 u Placa amb pintura reflectant de 30x60 cm, per a senyals de trànsit,
fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 39)

34,40 10,000 344,00

EUR
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7 HBBA1511 u Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa d'acer llisa
serigrafiada, de 40x33 cm, fixada mecànicament i amb el desmuntatge
inclòs (P - 40)

20,90 2,000 41,80

8 HBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis,
normalitzada amb pictograma blanc sobre fons vermell, de forma
rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ser vista fins 12 m de
distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 41)

27,02 2,000 54,04

9 HBBAC017 u Senyal indicativa d'informació de salvament o socors, normalitzada
amb pictograma blanc sobre fons verd, de forma rectangular o
quadrada, costat major 10 cm, per ser vista fins 3 m de distància,
fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 42)

24,60 2,000 49,20

10 HBC12500 u Con de plàstic reflector de 75 cm d'alçària (P - 43) 20,31 100,000 2.031,00

11 HBC1GFJ1 u Llumenera amb làmpada intermitent color ambre amb energia de
bateria de 12 V i amb el desmuntatge inclòs (P - 45)

39,62 10,000 396,20

12 HBC1KJ00 m Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb els
desplaçaments necessaris durant les obres i amb el desmuntatge
inclòs (P - 46)

6,31 250,000 1.577,50

TOTAL CAPÍTOL 01.03 7.455,54

OBRA 01 PRESSUPOST BV-5202-SIS

CAPÍTOL 04 INSTAL·LACIONS PROVISIONALS

1 HQU15Q0A mes Lloguer de cabina sanitaria de material plàstic, d'1,2x1,2x2,4 m amb 1
WC amb dipòsit químic de 220 l, 1 lavabo amb dipòsit aigua de 100 l,
amb manteniment inclòs (P - 48)

137,55 7,000 962,85

2 HQU1A20A mes Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 4x2,5x2,3 m de plafó
d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de
parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb
aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació elèctrica, 1
punt de llum, interruptor, endolls, protecció diferencial i mobiliari
d'equipament inclòs. (P - 49)

97,29 7,000 681,03

3 HQU1H23A mes Lloguer mòdul prefabricat de menjador de 4x2,3x2,6 m de plafó d'acer
lacat i aïllament de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler
fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra
de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació de lampisteria, aigüera de 1
pica amb aixeta i taulell, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls, protecció diferencial i mobiliari d'equipament
inclòs. (P - 50)

106,13 7,000 742,91

4 HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada,
pintat, amb suport a la paret i amb el desmuntatge inclòs (P - 47)

43,82 2,000 87,64

5 HQUA1100 u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general
de seguretat i salut en el treball (P - 51)

228,98 1,000 228,98

TOTAL CAPÍTOL 01.04 2.703,41

OBRA 01 PRESSUPOST BV-5202-SIS

CAPÍTOL 05 PERSONAL

1 H15Z1001 h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions
(P - 30)

42,37 21,000 889,77

2 H15Z2011 h Senyaler (P - 31) 19,29 21,000 405,09

3 H16F1003 u Reunió del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6 persones (P -
32)

138,47 4,000 553,88

4 H16F1004 h Informació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra (P -
33)

19,29 21,000 405,09

EUR
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5 HQUZM000 h Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal·lacions (P - 52) 19,29 21,000 405,09

TOTAL CAPÍTOL 01.05 2.658,92

EUR
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NIVELL 2: CAPÍTOL Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

CAPÍTOL 01.01  PROTECCIONS INDIVIDUALS 2.941,65

CAPÍTOL 01.02  PROTECCIONS COL·LECTIVES 2.240,48

CAPÍTOL 01.03  TANCAMENTS I SENYALITZACIÓ 7.455,54

CAPÍTOL 01.04  INSTAL·LACIONS PROVISIONALS 2.703,41

CAPÍTOL 01.05  PERSONAL 2.658,92

OBRA 01  PRESSUPOST BV-5202-SIS 18.000,00

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
18.000,00

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

NIVELL 1: OBRA Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

OBRA 01  PRESSUPOST BV-5202-SIS 18.000,00

18.000,00

EUR
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PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.......................................................................... 18.000,00

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE 18.000,00

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a

divuit mil euros

Sant julià de Vilatorta, maig de 2018

        Directors del Projecte                     Redactor de Projecte

       Hugo Moreno i Lorena Pérez                   Félix Belmar López
      Oficina Tècnica de Mobilitat            Enginyer Tèncic d´Obres Públiques
        i Seguretat Viària Local
          Diputació de Barcelona
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ANNEX 10 – PLANIFICACIÓ DE LES OBRES 
 
10.1.- Introducció 
Per a la realització d’aquesta obra no s’espera cap aspecte que requereixi d’un especial estudi o 

organització, fora és clar, de la necessitat de garantir el trànsit de vehicles i vianants durant l’obra. 

L’obra es planteja en tres fases d’execució amb un termini total de set (7) mesos. 

 
10.2.- Organització de les obres 
Durant la realització de les obres, a nivell de vianants no es genera una gran afectació sobre els 

mateixos ja que en el tram on s’actua no es troba actualment habilitat el pas de vianants i el flux de 

vianants no és molt rellevant, no obstant caldrà mantenir i assegurar la possibilitat de comunicació 

dels vianants amb seguretat a l’àmbit d’obra mitjançant l’aplicació de les mesures necessàries en 

cada una de les zones d’obra on s’actuï, en especial en zones singulars com l’àmbit on s’executa la 

rotonda.  

 

Ja que l’obra té previst modificar les circulacions de l’àmbit, ampliant el nivell de trànsit del polígon, la 

fase 1 comportarà la realització d’una reparació i millora del ferm al carrer de la Indústria (polígon 

industrial), en el tram que va des del carrer de l’Artesania fins al PK 0+500. Es tracta d’una fase de 

dos setmanes de duració, on les actuacions són purament superficial i únicament a nivell de ferms de 

calçada. Es tracta del tram anomenat 3.  

 

La fase 2 comporta l’execució de els obres dels tram 1.1. i 1.2, des del PK 0+500 fins al carrer del 

Puig, i l’execució d’una rotonda, a l’encreuament entre la carretera BV-5202 i el carrer del Puig. En 

aquest àmbit s’executa el nou itinerari de forma paral·lela a la carretera. El condicionant principal 

d’aquesta fase és l’accés/sortida a la zona residencial, el qual durant aquesta fase serà pel carrer de 

la Serra ja que l’àmbit associat al carrer del Puig romandrà tallat per l’actuació de la rotonda. L’accés 

al poble es realitzarà a través d’un vial recentment asfaltat i que surt en el límit del polígon amb la 

carretera actual. Es tracta d’una fase de 3,5 mesos. 

 

Un cop acondicionat l’accés pel carrer del Puig, s’iniciarà la fase 3, corresponent al tram 2, la qual  

comporta la transformació de l’espai passant de calçada a itinerari de vianants i bicicletes des del PK 

1+230 de la carretera BV-5202 fins a l’encreuament del carrer de la Quintana. El trànsit ja circularà 

segons la seva distribució final, a través del polígon i per al zona modificada dels trams 1.1 i 1.2. Es 

tracta d’una fase de 3 mesos. 

 

A continuació s’adjunten els plànols de fases previstos:  
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FASE 1  
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10.3.- Programa de desenvolupament dels treballs de l’obra 
A continuació s’adjunta un diagrama de barres amb la planificació detallada de les obres, valorant 

l’estimació de certificació dels diferents mesos de l’obra: 
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ANNEX 11 – PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT 
 
11.1.- Introducció 
En compliment de la normativa vigent s’ha elaborat un Programa de control de Qualitat per a 

l’execució de les obres. 

 

Durant l’execució de l’obra, la Direcció d’Obra podrà determinar la modificació dels volums establerts 

així com la realització d’assaigs no previstos inicialment a la proposta del pla del control de qualitat. 

 

Pel tipus de control a realitzar, i d’acord amb el Decret 257/2003 de 21 d’octubre, els laboratoris 

competents pel desenvolupament previstos al pla de control de qualitat hauran d’estar acreditats en 

els següents apartats: 

 

1. GRUP D’ÀMBITS DEL FORMIGÓ ESTRUCTURAL (EH) 

Àmbit de control del formigó, dels seus components i de les armadures d’acer (EHA) 

Àmbit de control del formigó i dels seus components (EHC) 

Àmbit de control del formigó fresc (EHF) 

 

2. GRUP D’ÀMBITS DE GEOTÈCNIA (GT) 

Àmbit de sondeigs, presa de mostres i assaigs in situ per reconeixements geotècnics (GTC) 

Àmbit d’assaigs de laboratori de geotècnia (GTL) 

 

3. GRUP D’ÀMBITS DE VIALS (VS) 

Àmbit de sòls, àrids, mescles bituminoses i materials constituents de vials (VSG) 

Àmbit de control de ferms flexibles i bituminosos de vials (VSF) 

 

11.2.- Determinació dels assaigs a realitzar 
Degut al mínim volum de les diferents unitats d’obra a executar no es defineixen freqüències de 

realització d’assaigs sinó que es defineixen directament els assaigs a realitzar per a cada un dels 

capítols d’obra. 

 

A continuació es detallen els capítols més rellevants i les diferents unitats o conjunts de partides 

d’obra per a les quals, a banda del control d’execució in situ, es considera important realitzar un 

control de qualitat realista mitjançant assaigs o mitjançant un altre procediment de seguiment: 

 
Enderrocs i gestió de residus 

Per aquest capítol no es considera necessària la realització de cap assaig concret. No obstant per a 

totes les partides d’obra detallades en aquests capítols és necessari realitzar un correcte seguiment 

en base a l’estudi i pla de gestió de residus de la construcció i demolició. 

 

 

 

Moviment de terres 

Les actuacions de moviment de terres venen principalment associades a la realització de les 

estructures, implantació de serveis i noves plataformes viàries ja siguin pel nou itinerari o per 

actuacions viàries pròpiament dites com la rotonda o la segregació de carrils entre aquest i el polígon 

industrial. En general totes les actuacions comporten rebaixos de terres i per tant, es genera un 

excedent en les terres. Aquestes terres seran portades a abocador, sent necessari realitzar el control 

de les mateixes de la mateixa forma que es planteja en els enderrocs.  

 

Per a les noves caixes de paviment, ja sigui l’itinerari o en àmbit de calçada serà necessari realitzar 

caracteritzacions del terreny existent per tal de determinar la qualitat d’esplanada existent i plantejar, 

en cas de ser necessari, actuacions de millora d’esplanada. Prèviament a la col·locació de la capa de 

tot-ú, serà necessari realitzar comprovacions de compactació de l’esplanada, ja sigui amb execució 

de densitats o plaques de càrrega.  

 

Per a les capes de tot-ú també serà necessari realitzar caracteritzacions de materials i comprovacions 

de compactacions; en aquest cas, mitjançat densitats.  

 

Infraestructures de serveis  

Per a les distintes implantacions de serveis, el control serà bàsicament a nivell de seguiment d’obra, 

en especial a nivell de reblert de rases. Per a tots els materials que s’utilitzin serà necessària 

l’aportació del corresponent certificat de control de qualitat del fabricant.  

 

Ferms i paviments 

Per a les voreres, a nivell d’obra civil, el control serà a nivell de seguiment d’obra. Per a tots els 

materials que s’utilitzin (vorades, rigoles, panot, etc.) serà necessària l’aportació del corresponent 

certificat de control de qualitat del fabricant. Es realitzarà però una sèrie de provetes per al formigó de 

paviment.  

 

A la calçada, així com per a la capa d’acabat de vorera, es realitzaran assaigs de control per a les 

capes asfàltiques plantejades, tant en fase de posada en obra, com a caracterització pròpia de les 

característiques dels materials i com a control de l’obra executada.  

 

Per últim, en els àmbits d’itinerari també serà necessari realitzar un control sobre el coeficient de 

lliscament resultant, un cop aplicat l’acabat previst. 
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Estructures 

Per aquest capítol està prevista l’aportació dels corresponents certificats de qualitat per als acers 

previstos i la realització d’una sèrie de provetes per a caracteritzar la resistència del formigó utilitzat 

així com les seves característiques físiques i mecàniques.  

 

Senyalització 

A nivell d’obra civil, el control serà a nivell de seguiment d’obra. Per a tots els materials que s’utilitzin 

(senyals, postes, etc.) serà necessària l’aportació del corresponent certificat de control de qualitat del 

fabricant. 

 

11.3.- Pressupost pla de control de qualitat 
El pressupost del Programa de Control de Qualitat ascendeix a la quantitat de 12.461,90 (sense IVA), 

el que suposa un 1,19% respecte al pressupost d’execució per contracte de l’obra (PEC sense IVA). 

 

Ja que aquest import queda per sota del 1,5% del Pressupost d’Execució Material de l’obra, la totalitat 

d’aquest control anirà a càrrec del contractista.  

 

Les despeses que s’originin seran a càrrec del contractista fins el límit de l’ú i mig per cent (1’5 %) de 

l’import del tipus de licitació, mitjançant el corresponent descompte de la certificació mensual d'obres. 

Per sobre d’aquest import, en cas de requerir-se assaigs, aquests seran d’abonament per al 

contractista. 

 

A continuació s’adjunta el pressupost estimat per a realitzar aquest control de qualitat definit en fase 

de projecte: 
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ANNEX 12 – JUSTIFICACIÓ DE PREUS 

 
12.1.- Introducció 
El pressupost del present projecte ha estat realitzat a partir de la base de preus del BEDEC, tot 

ajustant les partides amb detall per adaptar-se a l’obra concreta a executar. En el document de 

pressupost s’adjunten els diferents preus unitaris, quadre de preus així com els amidaments per cada 

una de les partides d’obra, donant lloc al pressupost global de l’obra. Aquests preus unitaris estan 

compostos, en general, de mà d’obra, maquinària i materials. 

 

La justificació de preus adjunta mostra el descomposat de cada una de les partides d’obra recollides 

en el pressupost de projecte. Com a primer apartat de la justificació de preus es detallen els costos 

per hora dels diferents oficis i maquinària i els costos per unitat de material. A partir d’aquests imports 

particulars, per a cada una de les unitats d’obra, en el descomposat de preus s’indiquen els oficis i 

maquinària que intervenen detallant a més el temps necessari per a executar la partida (concepte 

rendiment); també s’indica la quantitat de materials que són necessaris. Tots aquests valors de 

quantitat i temps, multiplicats pels preus unitaris de mà d’obra, maquinària i materials donen lloc al 

cost directe de la partida. A aquest cost directe de la partida se li aplica, si s’escau, un percentatge de 

despeses indirectes que va associat a la tipologia i magnitud de l’obra, donat com a resultat el preu 

unitari d’execució material de la partida; en aquest cas es fixa valor 0.  

 

Aquesta justificació de preus no és estricte sent possible que en obra, depenent dels recursos i 

característiques de cada contractista, puguin produir-se variacions. Aquest aspecte de variabilitat 

segons el contractista fa que la justificació de preus no sigui un element estrictament contractual, sent 

no obstant, l’element guia de partida per a la formació de preus contradictoris en fase d’obra.  
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MA D'OBRA

A0112000 h Cap de colla 24,76000 €

A0121000 h Oficial 1a 23,38000 €

A0122000 h Oficial 1a paleta 23,38000 €

A0123000 h Oficial 1a encofrador 23,38000 €

A0124000 h Oficial 1a ferrallista 23,38000 €

A0125000 h Oficial 1a soldador 23,77000 €

A0127000 h Oficial 1a col·locador 23,38000 €

A012H000 h Oficial 1a electricista 24,16000 €

A012J000 h Oficial 1a lampista 24,16000 €

A012M000 h Oficial 1a muntador 24,16000 €

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 23,38000 €

A012P000 h Oficial 1a jardiner 28,01000 €

A012P200 h Oficial 2a jardiner 26,24000 €

A0133000 h Ajudant encofrador 20,76000 €

A0134000 h Ajudant ferrallista 20,76000 €

A0137000 h Ajudant col·locador 20,76000 €

A013H000 h Ajudant electricista 20,73000 €

A013M000 h Ajudant muntador 20,76000 €

A013P000 h Ajudant jardiner 24,86000 €

A0140000 h Manobre 19,52000 €

A0150000 h Manobre especialista 20,19000 €

A01H2000 h Oficial 1a per a seguretat i salut 23,38000 €

A01H3000 h Ajudant per a seguretat i salut 20,76000 €
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MAQUINÀRIA

C1101100 h Compressor amb un martell pneumàtic 14,87000 €

C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 15,65000 €

C1105A00 h Retroexcavadora amb martell trencador 64,48000 €

C110F900 h Fresadora per a paviment 91,94000 €

C110R004 h Robot amb càmara de tv incorporada per a filmacions en interior de clavegueres 60,00000 €

C1311110 h Pala carregadora petita sobre pneumàtics,  de 67 kW 46,24000 €

C1311120 h Pala carregadora mitjana sobre pneumàtics,  de 117 kW 56,03000 €

C1311280 h Pala carregadora gran sobre erugues,  de 119 kW 174,93000 €

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 50,90000 €

C1315010 h Retroexcavadora petita 42,27000 €

C1315020 h Retroexcavadora mitjana 60,38000 €

C1315030 h Retroexcavadora gran 108,68000 €

C1315220 h Retroexcavadora mitjana sobre erugues 101,38000 €

C131U025 h Retroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o equivalent 44,84000 €

C1331100 h Motoanivelladora petita 58,56000 €

C1335080 h Corró vibratori autopropulsat compacte de 80 cm d'ample 50,44000 €

C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat,  de 12 a 14 t 66,20000 €

C133A0K0 h Safata vibrant amb placa de 60 cm 5,67000 €

C1501700 h Camió per a transport de 7 t 32,21000 €

C1501800 h Camió per a transport de 12 t 38,39000 €

C15018U0 h Camió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3) 39,24000 €

C1502E00 h Camió cisterna  de 8 m3 42,60000 €

C1503000 h Camió grua 45,42000 €

C1503300 h Camió grua  de 3 t 43,58000 €

C1503500 h Camió grua  de 5 t 48,42000 €

C1504R00 h Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim 38,86000 €

C1504S00 h Camió cistella de 10 a 19 m d'alçària 53,44000 €

C1505120 h Dúmper d'1,5 t de càrrega útil, amb mecanisme hidràulic 24,56000 €

C1702D00 h Camió cisterna per a reg asfàltic 28,13000 €

C1704200 h Mesclador continu per a morter preparat en sacs 1,42000 €

C1705600 h Formigonera de 165 l 1,71000 €

C1705700 h Formigonera de 250 l 2,77000 €

C1709B00 h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 53,72000 €

C170D0A0 h Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat pneumàtic 61,61000 €

C170E000 h Escombradora autopropulsada 41,62000 €

C170H000 h Màquina tallajunts 10,61000 €

C1Z13700 h Camió per a transport de 7 t, per a seguretat i salut 32,21000 €

C2003000 h Remolinador mecànic 4,79000 €

C2005000 h Regle vibratori 4,41000 €

C200S000 h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic 6,61000 €

CR11B700 h Tractor de 73.5 kW (100 CV) de potència, amb braç desbrossador 46,41000 €

CR121600 h Tractor amb braç triturador de soques de 69,9 a 94,9 kW (95 a 129CV), amb pneumàtics 61,09000 €

CRE23000 h Motoserra 3,14000 €

CZ12U00A h Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal 16,79000 €
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MATERIALS

B0111000 m3 Aigua 1,67000 €

B0310020 t Sorra de pedrera per a morters 17,37000 €

B0310500 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 17,00000 €

B0311010 t Sorra de pedrera de pedra calcària per a formigons 16,18000 €

B0312010 t Sorra de pedrera de pedra granítica per a formigons 17,80000 €

B0312020 t Sorra  de pedrera  de pedra granítica per a morters 20,43000 €

B031S400 t Sorra de cantera 8,20000 €

B0330020 t Grava de pedrera, per a drens 17,87000 €

B0330A00 t Grava de pedrera, de 5 a 12 mm 12,55000 €

B0331Q10 t Grava de pedrera de pedra calcària, de grandària màxima 20 mm, per a formigons 16,15000 €

B0332Q10 t Grava de pedrera de pedra granítica, de grandària màxima 20 mm, per a formigons 18,87000 €

B0372000 m3 Tot-u artificial 15,95000 €

B0441600 t Bloc de pedra per a formació d'esculleres  de pedra granítica de fins a 400 24,00000 €

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 103,30000 €

B051E201 t Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs 160,16000 €

B0532310 kg Calç aèria CL 90 0,08000 €

B0552100 kg Emulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum asfàltic, per a reg d'adherència tipus
C60B3/B4 ADH(ECR-1)

0,44000 €

B0552B00 kg Emulsió bituminosa catiònica específica per a reg d'imprimació, tipus ECI 0,38000 €

B05A2203 kg Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG2 segons norma UNE-EN 13888, de color 0,82000 €

B064300B 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

59,55000 €

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

59,55000 €

B064500B m3 Formigó HNE-15/B/20 de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm 62,00000 €

B065960A m3 Formigó HA-25/F/20/IIa de consistència fluïda, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

68,10000 €

B06NLA2B m3 Formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment, consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, HL-150/B/20

58,00000 €

B06NN14B m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2, consistència tova i grandària
màxima del granulat 40 mm, HNE-15/B/40

57,61000 €

B06NN14C m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2, consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40

57,13000 €

B0710150 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

33,08000 €

B0710250 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

30,27000 €

B0711024 kg Adhesiu cimentós tipus C2 TE segons norma UNE-EN 12004 0,77000 €

B0906000 kg Adhesiu de PVC 4,32000 €

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 1,17000 €

B0A31000 kg Clau acer 1,36000 €

B0B2A000 kg Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 0,60000 €

B0B34133 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:5-5 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN
10080

1,69000 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,38000 €

B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 227,13000 €

B0D625A0 cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos 9,37000 €

ITINERARI PER A VIANANTS I CICLISTES BV-5202, PK 0+000 A PK 1+230
TM SANT JULIÀ DE VILATORTA
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MATERIALS

B0D629A0 cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 5 m d'alçària i 150 usos 22,49000 €

B0D71120 m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 5 usos 2,57000 €

B0D81480 m2 Plafó metàl·lic de 50x100 cm per a 50 usos 1,18000 €

B0DZA000 l Desencofrant 2,75000 €

B0F18251 u Maó massís d'elaboració mecànica R-20, de 290x140x50 mm, per a revestir, categoria I, HD,
segons la norma UNE-EN 771-1

0,30000 €

B0F1D2A1 u Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1 0,18000 €

B0F1K2A1 u Maó calat R-25, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN
771-1

0,19000 €

B0G17C04 m2 Pedra licorella, preu alt, de 30 mm de gruix amb aresta viva a les quatre vores 20,29000 €

B1Z0Y250 m2 Amortització diària de bastida tubular metàl·lica fixa, formada per bastiments de 70 cm d'amplària i
alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de
treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de
protecció de poliamida, col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de façana,
inclosos tots els elements de senyalització normalitzats, per a seguretat i salut

0,09000 €

B2RA61H0 t Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

4,00000 €

B2RA61H1 t Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de mescles bituminoses amb una densitat
1,48 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170302 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

4,00000 €

B2RA7LP0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3,
procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

3,15000 €

B2RA9SB0 t Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no especials amb una
densitat 0,5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

40,16000 €

B2RA9TD0 t Deposició controlada a planta de compostage de residus de troncs i soques no especials amb una
densitat 0,9 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

75,86000 €

B7421C00 m2 Làmina de drenatge tipus Delta Drain de Basf o equivalent amb geotèxtil adherit, fixada
químicament a mur.

3,18000 €

B7B151B0 m2 Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit, lligat mecànicament de 110 a 130 g/m2 0,51000 €

B7C23100 m2 Planxa de poliestirè expandit EPS segons, UNE-EN 13163 de 10 mm de gruix, de 30 kPa de tensió
a la compressió, de 0,2 m2.K/W de resistència tèrmica, amb una cara llisa i cantell llis

0,82000 €

B7J50010 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent 14,13000 €

B7JZ1010 dm3 Imprimació prèvia per a segellats de massilla de silicona neutra 23,91000 €

B89ZV010 m2 Tractament superficial mitjançant la realització d'un poliment del paviment asfàltic amb sistema RS
d'AsphaltPlus acabat Boulevard o equivalent, incloent la neteja prèvia del paviment, delimitació
lateral i amb elements singulars.

10,00000 €

B965A1C0 m Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada tauló jardí de 15x25cm, de classe
climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa), segons UNE-EN
1340

8,85000 €

B965A2D0 m Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada per a vianants tipus jardí de 20x8
cm, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa),
segons UNE-EN 1340

6,97000 €

B965A5E0 m Vorada tipus Tessina terana de 40x17,3 color corten de Breinco o equivalent 16,33000 €

B965A6D0 m Vorada recta de peces de formigó tipus T3 de 17x28x100 cm, segons UNE-EN 1340 9,81000 €

B97422E1 u Peça de morter de ciment color blanc, de 20x20x8 cm, per a rigoles 0,94000 €

B985A700 m Vorada remontable de peces de formigó, doble capa, de característiques geomètriques equivalents
a l'existent

15,55000 €

B9E13200 m2 Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt 6,30000 €
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MATERIALS

B9F15200 m2 Llambordins de formigó de forma rectangular de 24x16x7 tipus Tegula Art color corten de Breinco o
equivalent amb part propocional de peces tipus Terana green 17,8x20,8x7

14,60000 €

B9H11752 t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B60/70 S (S-12), amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria semidensa per a capa de rodadura i granulat calcari

58,99000 €

B9H11J52 t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 base B 50/70 G, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria grossa per a capa base i granulat calcari

56,84000 €

BBM11102 u Placa triangular, de 70 cm amb làmina reflectora de nivell 2 d'intensitat 49,27000 €

BBM12602 u Placa circular, de diàmetre 60 cm amb làmina reflectora de nivell 2 d'intensitat 43,10000 €

BBM1360C u Placa octogonal per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 60 cm de diàmetre, acabada amb
làmina retrorreflectora classe RA2

69,07000 €

BBM1AHA2 u Placa informativa de 60x60 cm amb làmina reflectora de nivell 2 d'intensitat 55,44000 €

BBM1EH5C u Placa complementària per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 60x20 cm, acabada amb
làmina retrorreflectora classe RA2

57,86000 €

BBMZ1C20 m Suport de tub d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, per a senyalització vertical 18,00000 €

BBP1U001 m Barana de fusta de pi de flandes tractada a l'autoclau nivell IV, tipus Cap de Creus de Disseny
Barraca o equivalent,  col·locada amb base de formigó

35,06000 €

BBP1U002 m Subministre, col·locació i muntatge de barrera mixta de seguretat metàl·lica i fusta, amb separador,
tipus BEAM N2-S2R de HIASA o equivalent amb suports c-100 folrats amb fusta clavats a terra
cada 2m, amb part proporcional de suports fixats mecànicament en estructura segons plànols de
detall i abatiments als extrems. Nivell de contenció N2, amplària de treball w4 i una severitat de
impacte de classe A, segons norma EN 1317-1-2, col·locada en trams en corba.

77,00000 €

BBPZU001 u Platina d'acer galvanitzat, per a barana de fusta, amb cargoleria inclosa 2,34000 €

BD5B1C00 m Tub circular perforat de polietilè d'alta densitat de 125 mm de diàmetre 1,62000 €

BD5Z5CC0 u Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible, barres diagonals, per a caixa d'embornal, de 700x300x100
mm

89,85000 €

BD5ZAKF0 u Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca, de 100x50 cm, model Barcelona 10 amb
barres diagonals de Norinco o equivalent, per a embornal o reixa correguda, classe D400 segons
norma UNE-EN 124 amb el segell d'una empresa certificadora acreditada per l'ENAC o equivalent
europeu.

144,95000 €

BD7JE180 m Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B,
àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 200 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la
norma UNE-EN 13476-3

4,57000 €

BD7JS180 m Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B,
àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 800 mm, de rididesa anular SN 8 kN/m2, segons la
norma UNE-EN 13476-3

62,02000 €

BDD1A090 m Peça de formigó per a pou circular de diàmetre 100 cm, prefabricada 64,62000 €

BDDZ6DD0 u Bastiment circular i tapa circular de fosa dúctil per a pou de registre, abatible i amb tanca, pas lliure
de 600 mm de diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124

147,28000 €

BDDZV001 u Graó per a pou de registre de polipropilè de 250x350x250 mm i 3 kg de pes 3,63000 €

BDGZU010 m Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària 0,11000 €

BDK218ZA u Pericó de registre de formigó prefabricat amb tapa tipus D, per a instal·lacions de telefonia 595,94000 €

BDKZH9B0 u Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de
400x400 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124

31,99000 €

BDZ31610 u Broc de sortida prefabricat per a tub D400 408,11000 €

BG22TH10 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama , resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

1,60000 €

BG22TK10 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 110 mm
de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama , resistència a l'impacte de 28 J,
resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

2,02000 €

BG31H550 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RVFV, tetrapolar,
de secció 4 x 6 mm2, amb armadura de fleix d'acer i coberta del cable de PVC

1,26000 €
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MATERIALS

BG380900 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2 1,29000 €

BGD23440 u Placa de connexió a terra  d'acer quadrada (massissa), de superfície 0,25 m2,  de 3 mm de gruix 27,03000 €

BGW38000 u Part proporcional d'accessoris per a conductors de coure nus 0,33000 €

BGYD2000 u Part proporcional d'elements especials per a plaques de connexió a terra 4,12000 €

BHGAU206 u Armari de protecció i control d'enllumenat públic de 520x520 mm en planta, amb fins a 6 sortides,
fins a 15kw, sòcol i bancada, amb mòdul de telegestió inclòs, i mòdul auxiliar per a connexió
d'armari de reg associat amb pany i clau específic, totalment instal·lat, connectat i provat, s'inclou
base de formigó d'ancoratge.

12.096,00000 €

BHGWU001 u Petit material auxiliar de connexió i muntatge per a armaris de protecció i control d'enllumenat públic 94,16000 €

BHM11L22 u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma cilíndrica, de 4 m d'alçària, coronament sense
platina, amb base platina i porta, reforçada a base, segons norma UNE-EN 40-5.

221,00000 €

BHN32570 u Llumenera tipus CITYMAX de Carandini o equivalent 23,5W, 3000K incloent driver programat
segons indicacions municipals, sistema de protecció adicional contra sobretensions, cablejats i
elements auxiliars, fixada a columna.

389,00000 €

BHWM1000 u Part proporcional d'accessoris per a columnes 40,05000 €

BQ113551 u Conjunt de taula i 2 bancs de fusta de pi tractada en autoclau classe IV, de 204x67x74 cm (taula) i
204x40x45 cm (bancs), sense respatller i amb estructura metàl·lica, col·locat amb base de formigó
correguda i amb els cantells amb matavius, amb certificat d'orígen de la fusta, sense tractament de
creosotat, sense estelles, amb una densitat mínima de la fusta de 600kg/m3, una humitat màxima
del 19%, amb tractament antifong i antiputrefacció, amb tractament antienvelliment de protecció
contra agent biòtics i tractament antigrafiti permanent compatible amb tractaments protectors.

1.598,40000 €

BQ13M220 u Banc de bloc de formigó tipus Pausa Side 90x45x60, color fusion de Breinco o equivalent 386,00000 €

BQ13S240 u Banc de bloc de formigó tipus Pausa Side 175x45x60, color fusion de Breinco o equivalent 615,00000 €

BQ13T050 u Cadira de bloc de formigó tipus circle puff D45x45, color fusion de Breinco o equivalent 163,00000 €

BQ13T054 u Cadira de bloc de formigó tipus circle puff D60x50 250,00000 €

BQ22PC80 u Cadira de bloc de formigó tipus leg D45x85, color fusion de Breinco o equivalent 379,00000 €

BR3P2110 m3 Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor de 0,8 dS/m,
segons NTJ 07A, subministrada a granel

36,39000 €

BR3PE210 m3 Escorça de pi de 10 a 35 mm, subministrada a granel 35,25000 €

BR412M2D u Subministrament de Cotinus Goggyria 18-20, amb ramificació desde la base, en contenidor de 50 l 201,00000 €

BR43F43B u Laurus nobilis de perímetre de 18 a 20 cm, en contenidor de 50 l 282,24000 €

BR4DN44C u Hedera helix d'alçària de 150 cm, en contenidor de 3 l 3,35000 €

BR4GD834 u Subministrament de Photinia little (x) Red Robin d'alçària de 30 a 40 cm, en contenidor de 3 l 4,02000 €

BRZ21A20 u Estaca de fusta de pi tractada en autoclau, de secció circular, de 10 cm de diàmetre i 2,5 m de
llargària

7,37000 €

BRZ22510 u Abraçadora regulable de goma o cautxú per a aspratges 0,37000 €
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ELEMENTS COMPOSTOS

D060M022 m3 Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum
1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària
màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de
250 l

Rend.: 1,000 70,94000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,900 /R x 20,19000 = 18,17100

Subtotal: 18,17100 18,17100

Maquinària

C1705700 h Formigonera de 250 l 0,450 /R x 2,77000 = 1,24650

Subtotal: 1,24650 1,24650

Materials

B0311010 t Sorra de pedrera de pedra calcària per a formigons 0,650      x 16,18000 = 10,51700

B0111000 m3 Aigua 0,180      x 1,67000 = 0,30060

B0331Q10 t Grava de pedrera de pedra calcària, de grandària
màxima 20 mm, per a formigons

1,550      x 16,15000 = 25,03250

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,150      x 103,30000 = 15,49500

Subtotal: 51,34510 51,34510

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,18171

COST DIRECTE 70,94431

COST EXECUCIÓ MATERIAL 70,94431

D060M0B2 m3 Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum
1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L 32,5 R i granulat de pedra granítica de
grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb
formigonera de 250 l

Rend.: 1,000 76,21000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,900 /R x 20,19000 = 18,17100

Subtotal: 18,17100 18,17100

Maquinària

C1705700 h Formigonera de 250 l 0,450 /R x 2,77000 = 1,24650

Subtotal: 1,24650 1,24650

Materials

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,150      x 103,30000 = 15,49500

B0111000 m3 Aigua 0,180      x 1,67000 = 0,30060

B0332Q10 t Grava de pedrera de pedra granítica, de grandària
màxima 20 mm, per a formigons

1,550      x 18,87000 = 29,24850

B0312010 t Sorra de pedrera de pedra granítica per a formigons 0,650      x 17,80000 = 11,57000

Subtotal: 56,61410 56,61410
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DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,18171

COST DIRECTE 76,21331

COST EXECUCIÓ MATERIAL 76,21331

D0701641 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

Rend.: 1,000 76,06000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 20,19000 = 20,19000

Subtotal: 20,19000 20,19000

Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,700 /R x 1,71000 = 1,19700

Subtotal: 1,19700 1,19700

Materials

B0310020 t Sorra de pedrera per a morters 1,630      x 17,37000 = 28,31310

B0111000 m3 Aigua 0,200      x 1,67000 = 0,33400

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,250      x 103,30000 = 25,82500

Subtotal: 54,47210 54,47210

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,20190

COST DIRECTE 76,06100

COST EXECUCIÓ MATERIAL 76,06100

D0701821 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

Rend.: 1,000 87,58000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 20,19000 = 20,19000

Subtotal: 20,19000 20,19000

Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,700 /R x 1,71000 = 1,19700

Subtotal: 1,19700 1,19700

Materials

B0111000 m3 Aigua 0,200      x 1,67000 = 0,33400

B0310020 t Sorra de pedrera per a morters 1,520      x 17,37000 = 26,40240

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,380      x 103,30000 = 39,25400

Subtotal: 65,99040 65,99040
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ELEMENTS COMPOSTOS

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,20190

COST DIRECTE 87,57930

COST EXECUCIÓ MATERIAL 87,57930

D070A4D1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

Rend.: 1,000 102,22000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,050 /R x 20,19000 = 21,19950

Subtotal: 21,19950 21,19950

Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,725 /R x 1,71000 = 1,23975

Subtotal: 1,23975 1,23975

Materials

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,200      x 103,30000 = 20,66000

B0532310 kg Calç aèria CL 90 400,000      x 0,08000 = 32,00000

B0310020 t Sorra de pedrera per a morters 1,530      x 17,37000 = 26,57610

B0111000 m3 Aigua 0,200      x 1,67000 = 0,33400

Subtotal: 79,57010 79,57010

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,21200

COST DIRECTE 102,22135

COST EXECUCIÓ MATERIAL 102,22135

D070A8B1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra de pedra granítica amb 380 kg/m3
de ciment, amb una proporció en volum 1:0,5:4 i 10
N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra
amb formigonera  de 165 l

Rend.: 1,000 105,63000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,050 /R x 20,19000 = 21,19950

Subtotal: 21,19950 21,19950

Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,725 /R x 1,71000 = 1,23975

Subtotal: 1,23975 1,23975

Materials

B0532310 kg Calç aèria CL 90 190,000      x 0,08000 = 15,20000

B0111000 m3 Aigua 0,200      x 1,67000 = 0,33400

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,380      x 103,30000 = 39,25400

B0312020 t Sorra  de pedrera  de pedra granítica per a morters 1,380      x 20,43000 = 28,19340
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Subtotal: 82,98140 82,98140

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,000 %  s 21,20000 = 0,21200

Subtotal: 0,21200 0,21200

COST DIRECTE 105,63265

COST EXECUCIÓ MATERIAL 105,63265

D0B2A100 kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller B500S, de límit elàstic >= 500
N/mm2

Rend.: 1,000 0,86000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0134000 h Ajudant ferrallista 0,005 /R x 20,76000 = 0,10380

A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,005 /R x 23,38000 = 0,11690

Subtotal: 0,22070 0,22070

Materials

B0B2A000 kg Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >=
500 N/mm2

1,050      x 0,60000 = 0,63000

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,0102      x 1,17000 = 0,01193

Subtotal: 0,64193 0,64193

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00221

COST DIRECTE 0,86484

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,86484
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PARTIDES D'OBRA

P-1 E83B33K5 m2 Aplacat de parament vertical exterior, amb pedra
licorella, de 30 mm de gruix amb aresta viva a les
quatre vores, col·locada amb ciment cola

Rend.: 1,000 74,01 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0127000 h Oficial 1a col·locador 1,000 /R x 23,38000 = 23,38000

A0140000 h Manobre 1,000 /R x 19,52000 = 19,52000

Subtotal: 42,90000 42,90000

Materials

B05A2203 kg Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG2
segons norma UNE-EN 13888, de color

1,000      x 0,82000 = 0,82000

B0711024 kg Adhesiu cimentós tipus C2 TE segons norma
UNE-EN 12004

10,000      x 0,77000 = 7,70000

B0G17C04 m2 Pedra licorella, preu alt, de 30 mm de gruix amb
aresta viva a les quatre vores

1,050      x 20,29000 = 21,30450

Subtotal: 29,82450 29,82450

DESPESES AUXILIARS 3,00 % 1,28700

COST DIRECTE 74,01150
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 74,01150

P-2 F2191305 m Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb
compressor i càrrega manual i mecànica de runa
sobre camió o contenidor

Rend.: 1,000 4,81 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,050 /R x 20,19000 = 1,00950

Subtotal: 1,00950 1,00950

Maquinària

C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,050 /R x 15,65000 = 0,78250

C1315020 h Retroexcavadora mitjana 0,050 /R x 60,38000 = 3,01900

Subtotal: 3,80150 3,80150

COST DIRECTE 4,81100
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,81100

P-3 F2193J06 m Demolició de rigola de formigó o de peces col·locades
sobre base de formigó, amb compressor i càrrega
manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor

Rend.: 1,000 4,34 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,050 /R x 20,19000 = 1,00950

Subtotal: 1,00950 1,00950

Maquinària

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,050 /R x 50,90000 = 2,54500

C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,050 /R x 15,65000 = 0,78250
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PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 3,32750 3,32750

COST DIRECTE 4,33700
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,33700

P-4 F2194AA1 m2 Demolició de paviment de formigó, de 15 cm de gruix
mig, amb compressor i càrrega manual i mecànica de
runa sobre camió o contenidor

Rend.: 1,000 6,00 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,130 /R x 20,19000 = 2,62470

Subtotal: 2,62470 2,62470

Maquinària

C1315020 h Retroexcavadora mitjana 0,030 /R x 60,38000 = 1,81140

C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,100 /R x 15,65000 = 1,56500

Subtotal: 3,37640 3,37640

COST DIRECTE 6,00110
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,00110

P-5 F2194JF1 m2 Demolició de paviment de panots, col·locat sobre
formigó, amb base de formigó de 15 cm de gruix de
cota mitja, amb compressor i càrrega manual i
mecànica de runa sobre camió o contenidor

Rend.: 1,000 6,64 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,150 /R x 20,19000 = 3,02850

Subtotal: 3,02850 3,02850

Maquinària

C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,150 /R x 15,65000 = 2,34750

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,024 /R x 50,90000 = 1,22160

Subtotal: 3,56910 3,56910

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04543

COST DIRECTE 6,64303
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,64303

P-6 F2194XC5 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa de 20
cm de gruix mig, amb martell trencador muntat sobre
retroexcavadora i suport de compressor manual i
càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o
contenidor

Rend.: 1,000 5,11 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,050 /R x 20,19000 = 1,00950

Subtotal: 1,00950 1,00950
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Maquinària

C1311120 h Pala carregadora mitjana sobre pneumàtics,  de 117
kW

0,004 /R x 56,03000 = 0,22412

C1105A00 h Retroexcavadora amb martell trencador 0,048 /R x 64,48000 = 3,09504

C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,050 /R x 15,65000 = 0,78250

Subtotal: 4,10166 4,10166

COST DIRECTE 5,11116
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,11116

P-7 F21B1501 m Desmuntatge de barrera de seguretat de qualsevol
tipus amb base de formigó, amb mitjans mecànics i
manuals i amb càrrega manual i mecànica de runa
sobre camió o contenidor, transport a abocador
autoritzat i cànon d'abocament inclòs.

Rend.: 1,000 6,53 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,050 /R x 23,38000 = 1,16900

A0150000 h Manobre especialista 0,040 /R x 20,19000 = 0,80760

A0140000 h Manobre 0,050 /R x 19,52000 = 0,97600

A0125000 h Oficial 1a soldador 0,050 /R x 23,77000 = 1,18850

Subtotal: 4,14110 4,14110

Maquinària

C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,020 /R x 15,65000 = 0,31300

C200S000 h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic 0,150 /R x 6,61000 = 0,99150

C1315030 h Retroexcavadora gran 0,010 /R x 108,68000 = 1,08680

Subtotal: 2,39130 2,39130

COST DIRECTE 6,53240
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,53240

P-8 F21B1502 m Desmuntatge de barana i demolició d'ancoratges amb
base de formigó, amb mitjans mecànics i manuals i
amb càrrega manual i mecànica de runa sobre camió
o contenidor, transport a abocador autoritzat i cànon
d'abocament inclòs.

Rend.: 1,000 4,97 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,100 /R x 19,52000 = 1,95200

A0125000 h Oficial 1a soldador 0,100 /R x 23,77000 = 2,37700

Subtotal: 4,32900 4,32900

Maquinària

C200S000 h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic 0,050 /R x 6,61000 = 0,33050

C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,020 /R x 15,65000 = 0,31300

Subtotal: 0,64350 0,64350

ITINERARI PER A VIANANTS I CICLISTES BV-5202, PK 0+000 A PK 1+230
TM SANT JULIÀ DE VILATORTA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 14

PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 4,97250
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,97250

P-9 F21D2122 m Enderroc de canalització de servei a anular de
qualsevol tipus i fins a 20 cm de diàmetre, executat
amb mitjans mecànics i manuals, amb càrrega
manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor.

Rend.: 1,000 2,58 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,030 /R x 19,52000 = 0,58560

Subtotal: 0,58560 0,58560

Maquinària

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,030 /R x 50,90000 = 1,52700

C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,030 /R x 15,65000 = 0,46950

Subtotal: 1,99650 1,99650

COST DIRECTE 2,58210
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,58210

P-10 F21DQU02 u Demolició d'embornal o mòdul de reixa interceptora
de fins a 1m de longitud, incloent parets de formigó o
maó de fins a 30 cm de gruix, amb mitjans mecànics i
manuals i amb cegat de tub de sortida amb formigó si
s'escau, amb càrrega de materials sobre camió o
contenidor

Rend.: 1,000 59,85 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,500 /R x 23,38000 = 11,69000

Subtotal: 11,69000 11,69000

Maquinària

C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,500 /R x 15,65000 = 7,82500

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,500 /R x 50,90000 = 25,45000

Subtotal: 33,27500 33,27500

Materials

B064300B 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

0,250      x 59,55000 = 14,88750

Subtotal: 14,88750 14,88750

COST DIRECTE 59,85250
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 59,85250

P-11 F21H1C41 u Desplaçament de punt de llum existent, a una
distància inferior a 5 metres, incloent desconnexió
prèvia, enderroc de daus de formigó, acopi provisional
en obra per a posterior recol·locació, recuperació de
cablejat, nova canalització, nova fonamentació,

Rend.: 1,000 294,34 €
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cablejat i connexions necessàries, amb càrrega
manual i mecànica de les runes sobre camió o
contenidor.

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,200 /R x 20,19000 = 24,22800

A0140000 h Manobre 1,000 /R x 19,52000 = 19,52000

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,500 /R x 24,16000 = 12,08000

Subtotal: 55,82800 55,82800

Maquinària

C1504S00 h Camió cistella de 10 a 19 m d'alçària 0,500 /R x 53,44000 = 26,72000

C1315020 h Retroexcavadora mitjana 0,200 /R x 60,38000 = 12,07600

C1503500 h Camió grua  de 5 t 0,500 /R x 48,42000 = 24,21000

C1101100 h Compressor amb un martell pneumàtic 1,000 /R x 14,87000 = 14,87000

Subtotal: 77,87600 77,87600

Materials

BGD23440 u Placa de connexió a terra  d'acer quadrada
(massissa), de superfície 0,25 m2,  de 3 mm de gruix

1,000      x 27,03000 = 27,03000

BHGWU001 u Petit material auxiliar de connexió i muntatge per a
armaris de protecció i control d'enllumenat públic

1,000      x 94,16000 = 94,16000

BGYD2000 u Part proporcional d'elements especials per a plaques
de connexió a terra

1,000      x 4,12000 = 4,12000

BGW38000 u Part proporcional d'accessoris per a conductors de
coure nus

1,000      x 0,33000 = 0,33000

BDGZU010 m Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm
d'amplària

5,000      x 0,11000 = 0,55000

BG380900 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2 5,000      x 1,29000 = 6,45000

BG22TH10 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama ,
resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

5,000      x 1,60000 = 8,00000

B064300B 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

0,216      x 59,55000 = 12,86280

BG31H550 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RVFV, tetrapolar, de
secció 4 x 6 mm2, amb armadura de fleix d'acer i
coberta del cable de PVC

5,000      x 1,26000 = 6,30000

Subtotal: 159,80280 159,80280

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,83742

COST DIRECTE 294,34422
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 294,34422

P-12 F21H1C42 u Desmuntatge de punt de llum existent de qualsevol
tipus, accessoris i elements de subjecció, amb
desconnexió prèvia, enderroc de daus de formigó,
càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa
sobre camió o contenidor, transport a magatzem

Rend.: 1,000 88,43 €
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municipal o abocador, incloent gestió del residu si
s'escau

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,250 /R x 24,16000 = 6,04000

A0140000 h Manobre 0,500 /R x 19,52000 = 9,76000

A0150000 h Manobre especialista 0,600 /R x 20,19000 = 12,11400

Subtotal: 27,91400 27,91400

Maquinària

C1315020 h Retroexcavadora mitjana 0,250 /R x 60,38000 = 15,09500

C1101100 h Compressor amb un martell pneumàtic 0,500 /R x 14,87000 = 7,43500

C1503500 h Camió grua  de 5 t 0,500 /R x 48,42000 = 24,21000

C1504S00 h Camió cistella de 10 a 19 m d'alçària 0,250 /R x 53,44000 = 13,36000

Subtotal: 60,10000 60,10000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,41871

COST DIRECTE 88,43271
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 88,43271

P-13 F21R11A0 m2 Esbrossada general de terreny, amb retirada de
vegetació, arbustiva i tala controlada d'arbres de port
petit/mitjà, incloent la retirada i trituració de les
soques i retirada de la capa vegetal superficial, aplec
de la brossa generada i càrrega manual i mecànica
sobre camió o contenidor, amb transport de la
mateixa a planta de compostatge, incloent cànon
d'abocament.

Rend.: 1,000 3,78 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012P000 h Oficial 1a jardiner 0,010 /R x 28,01000 = 0,28010

A013P000 h Ajudant jardiner 0,010 /R x 24,86000 = 0,24860

Subtotal: 0,52870 0,52870

Maquinària

CRE23000 h Motoserra 0,010 /R x 3,14000 = 0,03140

C1315010 h Retroexcavadora petita 0,010 /R x 42,27000 = 0,42270

C1311120 h Pala carregadora mitjana sobre pneumàtics,  de 117
kW

0,010 /R x 56,03000 = 0,56030

C1503000 h Camió grua 0,010 /R x 45,42000 = 0,45420

CR121600 h Tractor amb braç triturador de soques de 69,9 a 94,9
kW (95 a 129CV), amb pneumàtics

0,010 /R x 61,09000 = 0,61090

Subtotal: 2,07950 2,07950

Materials

B2RA9SB0 t Deposició controlada a planta de compostage de
residus vegetals nets no especials amb una densitat
0,5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi
200201 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

0,010      x 40,16000 = 0,40160
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B2RA9TD0 t Deposició controlada a planta de compostage de
residus de troncs i soques no especials amb una
densitat 0,9 t/m3, procedents de poda o sega, amb
codi 200201 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

0,010      x 75,86000 = 0,75860

Subtotal: 1,16020 1,16020

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00793

COST DIRECTE 3,77633
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,77633

P-14 F21R11A5 u Tala controlada directa d'arbre de gran port, arrencant
la soca, aplec de la brossa generada i càrrega manual
i mecànica sobre camió o contenidor, amb transport
de la mateixa a planta de compostatge, incloent
cànon d'abocament.

Rend.: 1,000 246,04 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012P000 h Oficial 1a jardiner 2,000 /R x 28,01000 = 56,02000

A013P000 h Ajudant jardiner 2,000 /R x 24,86000 = 49,72000

Subtotal: 105,74000 105,74000

Maquinària

C1503000 h Camió grua 1,100 /R x 45,42000 = 49,96200

CRE23000 h Motoserra 0,440 /R x 3,14000 = 1,38160

CR11B700 h Tractor de 73.5 kW (100 CV) de potència, amb braç
desbrossador

1,050 /R x 46,41000 = 48,73050

Subtotal: 100,07410 100,07410

Materials

B2RA9SB0 t Deposició controlada a planta de compostage de
residus vegetals nets no especials amb una densitat
0,5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi
200201 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

0,150      x 40,16000 = 6,02400

B2RA9TD0 t Deposició controlada a planta de compostage de
residus de troncs i soques no especials amb una
densitat 0,9 t/m3, procedents de poda o sega, amb
codi 200201 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

0,430      x 75,86000 = 32,61980

Subtotal: 38,64380 38,64380

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,58610

COST DIRECTE 246,04400
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 246,04400

P-15 F2225123 m3 Excavació de rases i pous, en qualsevol tipus de
terreny, incloent part proporcional de roca, amb
mitjans mecànics i manuals, amb càrrega manual i
mecànica de terra sobre camió o contenidor, incloent
transports interiors necessaris

Rend.: 1,000 9,85 €

Unitats Preu Parcial Import
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Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,050 /R x 19,52000 = 0,97600

Subtotal: 0,97600 0,97600

Maquinària

C1505120 h Dúmper d'1,5 t de càrrega útil, amb mecanisme
hidràulic

0,050 /R x 24,56000 = 1,22800

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,150 /R x 50,90000 = 7,63500

Subtotal: 8,86300 8,86300

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01464

COST DIRECTE 9,85364
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,85364

P-16 F222512L u Execució de cala de localització de serveis manual
amb suport mecànic, de 1,00x0,40x1,50 metres de
dimensions màximes, amb terres deixades a la vora i
posterior rebliment, segons definició d'ubicació a
definir per la direcció de les obres.

Rend.: 1,000 35,36 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,500 /R x 19,52000 = 9,76000

Subtotal: 9,76000 9,76000

Maquinària

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,500 /R x 50,90000 = 25,45000

Subtotal: 25,45000 25,45000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,14640

COST DIRECTE 35,35640
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 35,35640

P-17 F226240F m3 Terraplenada i piconatge de terres amb material de la
pròpia excavació o prèstec (sense incloure material)
en tongades de fins a 30 cm i amb transport interior
des de zona d'acopi, amb una compactació del 95 %
del PM

Rend.: 1,000 7,34 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C1311120 h Pala carregadora mitjana sobre pneumàtics,  de 117
kW

0,050 /R x 56,03000 = 2,80150

C1505120 h Dúmper d'1,5 t de càrrega útil, amb mecanisme
hidràulic

0,050 /R x 24,56000 = 1,22800

C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat,  de 12 a 14 t 0,050 /R x 66,20000 = 3,31000

Subtotal: 7,33950 7,33950
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COST DIRECTE 7,33950
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,33950

P-18 F227500F m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa, amb compactació
del 95% PM

Rend.: 1,000 2,30 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,050 /R x 19,52000 = 0,97600

A0150000 h Manobre especialista 0,050 /R x 20,19000 = 1,00950

Subtotal: 1,98550 1,98550

Maquinària

C133A0K0 h Safata vibrant amb placa de 60 cm 0,050 /R x 5,67000 = 0,28350

Subtotal: 0,28350 0,28350

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02978

COST DIRECTE 2,29878
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,29878

P-19 F2285SS0 m3 Rebliment i piconatge de rases i pous, amb sorra de
prèstec, en tongades de gruix de fins a 25 cm,
utilitzant picó vibrant

Rend.: 1,000 22,88 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,100 /R x 20,19000 = 2,01900

Subtotal: 2,01900 2,01900

Maquinària

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,100 /R x 50,90000 = 5,09000

C133A0K0 h Safata vibrant amb placa de 60 cm 0,100 /R x 5,67000 = 0,56700

Subtotal: 5,65700 5,65700

Materials

B031S400 t Sorra de cantera 1,850      x 8,20000 = 15,17000

Subtotal: 15,17000 15,17000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03029

COST DIRECTE 22,87629
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 22,87629

P-20 F228FB0F m3 Rebliment i piconatge de rases i pous, amb material
procedent de la pròpia obra o de prèstec (sense
incloure material), en tongades de gruix de fins a 25
cm, utilitzant corró vibratori per a compactar, i amb
transport interior des de zona d'acopi, amb una
compactació del 95 % del PM

Rend.: 1,000 7,52 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

ITINERARI PER A VIANANTS I CICLISTES BV-5202, PK 0+000 A PK 1+230
TM SANT JULIÀ DE VILATORTA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 20

PARTIDES D'OBRA

C1505120 h Dúmper d'1,5 t de càrrega útil, amb mecanisme
hidràulic

0,100 /R x 24,56000 = 2,45600

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,050 /R x 50,90000 = 2,54500

C1335080 h Corró vibratori autopropulsat compacte de 80 cm
d'ample

0,050 /R x 50,44000 = 2,52200

Subtotal: 7,52300 7,52300

COST DIRECTE 7,52300
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,52300

P-21 F31521N1 m3 Formigó no estructural per a rebliments puntuals de
rases, pous i fonaments, HNE-15/B/20, de
consistència tova i grandària màxima del granulat 20
mm, abocat des de camió

Rend.: 1,000 67,05 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,100 /R x 19,52000 = 1,95200

Subtotal: 1,95200 1,95200

Materials

B064500B m3 Formigó HNE-15/B/20 de consistència tova, grandària
màxima del granulat 20 mm

1,050      x 62,00000 = 65,10000

Subtotal: 65,10000 65,10000

COST DIRECTE 67,05200
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 67,05200

P-22 F32515J3 m3 Formigó per a murs de contenció, HA-25/F/20/IIa de
consistència fluïda i grandària màxima del granulat 20
mm i abocat amb cubilot d'opertura automàtica

Rend.: 1,000 80,90 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,100 /R x 23,38000 = 2,33800

A0140000 h Manobre 0,350 /R x 19,52000 = 6,83200

Subtotal: 9,17000 9,17000

Materials

B065960A m3 Formigó HA-25/F/20/IIa de consistència fluïda,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

1,050      x 68,10000 = 71,50500

Subtotal: 71,50500 71,50500

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,22925

COST DIRECTE 80,90425
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 80,90425

Pàgina 390

Codi Segur de Verificació (CSV): 2a73c2cf755d29a1c80a   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



ITINERARI PER A VIANANTS I CICLISTES BV-5202, PK 0+000 A PK 1+230
TM SANT JULIÀ DE VILATORTA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 21

PARTIDES D'OBRA

P-23 F32B300P kg Armadura per a murs de contenció AP500 S, d'acer
en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500
N/mm2, incloent part proporcional de retalls i
solapaments.

Rend.: 1,000 1,14 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0134000 h Ajudant ferrallista 0,005 /R x 20,76000 = 0,10380

A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,005 /R x 23,38000 = 0,11690

Subtotal: 0,22070 0,22070

Materials

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,0061      x 1,17000 = 0,00714

Subtotal: 0,00714 0,00714

D0B2A100 kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller B500S, de límit elàstic >= 500
N/mm2

1,050      x 0,86484 = 0,90808

Subtotal: 0,91522 0,91522

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00331

COST DIRECTE 1,13923
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,13923

P-24 F32DDA26 m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb
tauler de fusta de pi, per a murs de contenció de base
rectilínia encofrats a dues cares, d'una alçària <= 6 m,
per a deixar el formigó vist, incloent elements
d'apuntalament extres necessaris

Rend.: 1,000 31,90 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0133000 h Ajudant encofrador 0,600 /R x 20,76000 = 12,45600

A0123000 h Oficial 1a encofrador 0,600 /R x 23,38000 = 14,02800

Subtotal: 26,48400 26,48400

Materials

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 2,200      x 0,38000 = 0,83600

B0DZA000 l Desencofrant 0,050      x 2,75000 = 0,13750

B0D71120 m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix,
per a 5 usos

1,100      x 2,57000 = 2,82700

B0D629A0 cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 5 m d'alçària i 150
usos

0,0101      x 22,49000 = 0,22715

B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 0,0019      x 227,13000 = 0,43155

B0A31000 kg Clau acer 0,1501      x 1,36000 = 0,20414

B0D625A0 cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150
usos

0,0101      x 9,37000 = 0,09464

Subtotal: 4,75798 4,75798
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DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,66210

COST DIRECTE 31,90408
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 31,90408

P-25 F3Z112T1 m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de
formigó HL-150/B/20 de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, incloent mitjans auxiliars
necessaris per a la seva col·locació

Rend.: 1,000 6,53 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,010 /R x 19,52000 = 0,19520

A0121000 h Oficial 1a 0,010 /R x 23,38000 = 0,23380

Subtotal: 0,42900 0,42900

Materials

B06NLA2B m3 Formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3
de ciment, consistència tova i grandària màxima del
granulat 20 mm, HL-150/B/20

0,105      x 58,00000 = 6,09000

Subtotal: 6,09000 6,09000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00644

COST DIRECTE 6,52544
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,52544

P-26 F7B451B0 m2 Geotèxtil antiarrels format per feltre de polièster no
teixit lligat mecànicament de 110 a 130 g/m2,
col·locat sense adherir, amb part proporcional de
solapaments

Rend.: 1,000 1,93 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0137000 h Ajudant col·locador 0,020 /R x 20,76000 = 0,41520

A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,040 /R x 23,38000 = 0,93520

Subtotal: 1,35040 1,35040

Materials

B7B151B0 m2 Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit, lligat
mecànicament de 110 a 130 g/m2

1,100      x 0,51000 = 0,56100

Subtotal: 0,56100 0,56100

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02026

COST DIRECTE 1,93166
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,93166

P-27 F9365H11 m3 Paviment de formigó HM-20/B/20/I, de consistència
tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat
des de camió amb estesa i vibratge manual, amb
acabat fratassat amb helicòpter acabat semifi

Rend.: 1,000 76,38 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra
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A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,150 /R x 23,38000 = 3,50700

A0140000 h Manobre 0,450 /R x 19,52000 = 8,78400

Subtotal: 12,29100 12,29100

Maquinària

C2005000 h Regle vibratori 0,150 /R x 4,41000 = 0,66150

C2003000 h Remolinador mecànic 0,150 /R x 4,79000 = 0,71850

Subtotal: 1,38000 1,38000

Materials

B064300B 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

1,050      x 59,55000 = 62,52750

Subtotal: 62,52750 62,52750

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,18437

COST DIRECTE 76,38287
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 76,38287

P-28 F936NM51 m3 Base per a paviment de formigó d'ús no estructural de
resistència a compressió de 15 N/mm2, consistència
tova i grandària màxima del granulat 20 mm,
HNE-15/B/20, abocat amb transport interior mecànic
amb estesa i piconatge manual, acabat reglejat

Rend.: 1,000 75,37 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,160 /R x 19,52000 = 3,12320

A0150000 h Manobre especialista 0,160 /R x 20,19000 = 3,23040

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,160 /R x 23,38000 = 3,74080

Subtotal: 10,09440 10,09440

Maquinària

C1505120 h Dúmper d'1,5 t de càrrega útil, amb mecanisme
hidràulic

0,160 /R x 24,56000 = 3,92960

C2005000 h Regle vibratori 0,160 /R x 4,41000 = 0,70560

Subtotal: 4,63520 4,63520

Materials

B06NN14B m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a
compressió15 N/mm2, consistència tova i grandària
màxima del granulat 40 mm, HNE-15/B/40

1,050      x 57,61000 = 60,49050

Subtotal: 60,49050 60,49050

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,15142

COST DIRECTE 75,37152
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 75,37152

P-29 F965A1C9 m Vorada de peces de formigó col·locada en alineacions
rectes i corbes, doble capa, amb secció normalitzada
tipus tauló de 15x25 cm, segons UNE-EN 1340,
col·locada sobre base de formigó no estructural de 15
N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 20 a
25 cm d'alçària, rejuntada amb morter, amb

Rend.: 1,000 28,27 €
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excavacions necessàries, preparció de base i càrrega
de materials excavats

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,230 /R x 23,38000 = 5,37740

A0140000 h Manobre 0,470 /R x 19,52000 = 9,17440

Subtotal: 14,55180 14,55180

Materials

B965A1C0 m Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció
normalitzada tauló jardí de 15x25cm, de classe
climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe
resistent a flexió S (R-3,5 MPa), segons UNE-EN
1340

1,050      x 8,85000 = 9,29250

B06NN14C m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a
compressió15 N/mm2, consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40

0,0726      x 57,13000 = 4,14764

B0710250 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a
granel, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2

0,0021      x 30,27000 = 0,06357

Subtotal: 13,50371 13,50371

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,21828

COST DIRECTE 28,27379
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 28,27379

P-30 F965A2DH m Vorada recta de peces de formigó, doble capa, amb
secció normalitzada tipus jardí de 20x8 cm, en
alineacions rectes, corbes, segons UNE-EN 1340,
col·locada sobre base de formigó no estructural de 15
N/mm2 de resistència mínima a compressió,
rejuntada amb morter, amb excavacions necessàries,
preparció de base i càrrega de materials excavats

Rend.: 1,000 16,77 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,150 /R x 23,38000 = 3,50700

A0140000 h Manobre 0,150 /R x 19,52000 = 2,92800

Subtotal: 6,43500 6,43500

Materials

B06NN14C m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a
compressió15 N/mm2, consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40

0,050      x 57,13000 = 2,85650

B965A2D0 m Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció
normalitzada per a vianants tipus jardí de 20x8 cm, de
classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i
classe resistent a flexió T (R-5 MPa), segons
UNE-EN 1340

1,050      x 6,97000 = 7,31850

B0710250 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a
granel, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2

0,0021      x 30,27000 = 0,06357
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Subtotal: 10,23857 10,23857

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,09653

COST DIRECTE 16,77010
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 16,77010

P-31 F965A5E9 m Vorada tipus Tessina terana de 40x17,3 color corten
de Breinco o equivalent, col·locada sobre base de
formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència
mínima a compressió i fins a 20cm d'alçària,
rejuntada amb morter, amb excavacions necessàries,
preparció de base i càrrega de materials excavats

Rend.: 1,000 34,09 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,200 /R x 23,38000 = 4,67600

A0140000 h Manobre 0,400 /R x 19,52000 = 7,80800

Subtotal: 12,48400 12,48400

Materials

B0710250 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a
granel, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2

0,0042      x 30,27000 = 0,12713

B06NN14C m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a
compressió15 N/mm2, consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40

0,0726      x 57,13000 = 4,14764

B965A5E0 m Vorada tipus Tessina terana de 40x17,3 color corten
de Breinco o equivalent

1,050      x 16,33000 = 17,14650

Subtotal: 21,42127 21,42127

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,18726

COST DIRECTE 34,09253
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 34,09253

P-32 F965A6DD m Vorada recta de peces de formigó tipus T3 de
17x28x100 cm, segons UNE-EN 1340, col·locada
sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de
resistència mínima a compressió i de 20 cm d'alçària,
rejuntada amb morter, amb excavacions necessàries,
preparció de base i càrrega de materials excavats,
incloent part proporcional de vorades bústia per a
embornals.

Rend.: 1,000 29,05 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,400 /R x 19,52000 = 7,80800

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,200 /R x 23,38000 = 4,67600

Subtotal: 12,48400 12,48400

Materials

B965A6D0 m Vorada recta de peces de formigó tipus T3 de
17x28x100 cm, segons UNE-EN 1340

1,050      x 9,81000 = 10,30050

B0710250 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a
granel, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2

0,0021      x 30,27000 = 0,06357
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B064500B m3 Formigó HNE-15/B/20 de consistència tova, grandària
màxima del granulat 20 mm

0,100      x 62,00000 = 6,20000

Subtotal: 16,56407 16,56407

COST DIRECTE 29,04807
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 29,04807

P-33 F97422EA m Rigola de 20 cm d'amplària amb peces de morter de
ciment de color blanc, de 20x20x8 cm, col·locades
amb morter i rejuntades amb beurada de ciment
blanc, col·locada sobre base de formigó no estructural
de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i
de 20 a 25 cm d'alçària, amb part proporcional de
peces de transició trapezoïdals fins a 30 cm
d'amplada en els entroncaments d'embornals i
sobregruix de formigó per a protecció lateral de la
rigola per procediment constructiu, incloent excavació
de rasa i compactació prèvia de base.

Rend.: 1,000 17,51 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,070 /R x 19,52000 = 1,36640

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,210 /R x 23,38000 = 4,90980

Subtotal: 6,27620 6,27620

Maquinària

C1704200 h Mesclador continu per a morter preparat en sacs 0,070 /R x 1,42000 = 0,09940

Subtotal: 0,09940 0,09940

Materials

B0710150 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en
sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

0,0126      x 33,08000 = 0,41681

B051E201 t Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons
UNE 80305, en sacs

0,001      x 160,16000 = 0,16016

B06NN14C m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a
compressió15 N/mm2, consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40

0,100      x 57,13000 = 5,71300

B97422E1 u Peça de morter de ciment color blanc, de 20x20x8
cm, per a rigoles

5,050      x 0,94000 = 4,74700

Subtotal: 11,03697 11,03697

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,09414

COST DIRECTE 17,50671
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 17,50671

P-34 F985A709 m Vorada remontable de peces de formigó, doble capa,
de característiques geomètriques equivalents a
l'existent, col·locada sobre base de formigó no
estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a
compressió i fins a 20cm d'alçària, rejuntada amb
morter, amb excavacions necessàries, preparció de
base i càrrega de materials excavats

Rend.: 1,000 38,93 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra
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A0140000 h Manobre 0,250 /R x 19,52000 = 4,88000

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,500 /R x 23,38000 = 11,69000

Subtotal: 16,57000 16,57000

Materials

B06NN14C m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a
compressió15 N/mm2, consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40

0,100      x 57,13000 = 5,71300

B985A700 m Vorada remontable de peces de formigó, doble capa,
de característiques geomètriques equivalents a
l'existent

1,050      x 15,55000 = 16,32750

B0710150 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en
sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

0,0021      x 33,08000 = 0,06947

Subtotal: 22,10997 22,10997

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,24855

COST DIRECTE 38,92852
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 38,92852

P-35 F9E1320N m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm,
classe 1a, col·locat a truc de maceta amb morter mixt
1:0,5:4 i beurada de ciment pòrtland, de qualsevol
tipologia de peces, incloent franges especials per a
marcat de franges per a invidents

Rend.: 1,000 16,61 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,150 /R x 23,38000 = 3,50700

A0140000 h Manobre 0,150 /R x 19,52000 = 2,92800

Subtotal: 6,43500 6,43500

Materials

B9E13200 m2 Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt 1,020      x 6,30000 = 6,42600

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,0031      x 103,30000 = 0,32023

B0111000 m3 Aigua 0,001      x 1,67000 = 0,00167

Subtotal: 6,74790 6,74790

D070A8B1 m3 Morter mixt  de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra  de pedra granítica amb 380 kg/m3
de ciment, amb una proporció en volum 1:0,5:4 i 10
N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra
amb formigonera  de 165 l

0,0315      x 105,63265 = 3,32743

Subtotal: 10,07533 10,07533

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,09653

COST DIRECTE 16,60686
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 16,60686

ITINERARI PER A VIANANTS I CICLISTES BV-5202, PK 0+000 A PK 1+230
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 28

PARTIDES D'OBRA

P-36 F9F15205 m2 Paviment de llambordins de formigó de forma
rectangular de 24x16x7 tipus Tegula Art color corten
de Breinco o equivalent amb part propocional de
peces tipus Terana green 17,8x20,8x7 per a formació
de franges vegetals, amb especejament segons
plànols de detall, col·locats amb base de morter i
sorra per a reblert de juntes

Rend.: 1,000 29,44 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,200 /R x 19,52000 = 3,90400

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,200 /R x 23,38000 = 4,67600

Subtotal: 8,58000 8,58000

Materials

B0111000 m3 Aigua 0,010      x 1,67000 = 0,01670

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,0031      x 103,30000 = 0,32023

B9F15200 m2 Llambordins de formigó de forma rectangular de
24x16x7 tipus Tegula Art color corten de Breinco o
equivalent amb part propocional de peces tipus
Terana green 17,8x20,8x7

1,020      x 14,60000 = 14,89200

B0310500 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 0,0104      x 17,00000 = 0,17680

Subtotal: 15,40573 15,40573

D070A8B1 m3 Morter mixt  de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra  de pedra granítica amb 380 kg/m3
de ciment, amb una proporció en volum 1:0,5:4 i 10
N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra
amb formigonera  de 165 l

0,0504      x 105,63265 = 5,32389

Subtotal: 20,72962 20,72962

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,12870

COST DIRECTE 29,43832
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 29,43832

P-37 F9H11752 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent
tipus AC 16 surf B60/70 S, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria semidensa per a capa
de rodadura i granulat granític, estesa i compactada

Rend.: 1,000 63,18 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,086 /R x 19,52000 = 1,67872

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,019 /R x 23,38000 = 0,44422

Subtotal: 2,12294 2,12294

Maquinària

C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat,  de 12 a 14 t 0,012 /R x 66,20000 = 0,79440

C1709B00 h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 0,010 /R x 53,72000 = 0,53720

C170D0A0 h Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat
pneumàtic

0,012 /R x 61,61000 = 0,73932

Subtotal: 2,07092 2,07092

Materials
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B9H11752 t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16
surf B60/70 S (S-12), amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria semidensa per a capa
de rodadura i granulat calcari

1,000      x 58,99000 = 58,99000

Subtotal: 58,99000 58,99000

COST DIRECTE 63,18386
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 63,18386

P-38 F9H11J52 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent
tipus AC 22 base B 50/70 G, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria grossa per a capa base i
granulat calcari, estesa i compactada

Rend.: 1,000 61,07 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,019 /R x 23,38000 = 0,44422

A0140000 h Manobre 0,086 /R x 19,52000 = 1,67872

Subtotal: 2,12294 2,12294

Maquinària

C1709B00 h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 0,010 /R x 53,72000 = 0,53720

C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat,  de 12 a 14 t 0,012 /R x 66,20000 = 0,79440

C170D0A0 h Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat
pneumàtic

0,012 /R x 61,61000 = 0,73932

Subtotal: 2,07092 2,07092

Materials

B9H11J52 t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22
base B 50/70 G, amb betum asfàltic de penetració, de
granulometria grossa per a capa base i granulat
calcari

1,000      x 56,84000 = 56,84000

Subtotal: 56,84000 56,84000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03184

COST DIRECTE 61,06570
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 61,06570

P-39 F9H1DESP u Desplaçament i retirada d'equip d'asfaltat complert
incloent maquinària de fressat i reg d'imprimació en
dia previ.

Rend.: 1,000 2.000,00 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-40 F9J12X40 m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica
específica per a reg d'imprimació, tipus ECI, amb
dotació 1 kg/m2.

Rend.: 1,000 0,57 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,004 /R x 20,19000 = 0,08076

Subtotal: 0,08076 0,08076

Maquinària

C1702D00 h Camió cisterna per a reg asfàltic 0,004 /R x 28,13000 = 0,11252
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PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 0,11252 0,11252

Materials

B0552B00 kg Emulsió bituminosa catiònica específica per a reg
d'imprimació, tipus ECI

1,000      x 0,38000 = 0,38000

Subtotal: 0,38000 0,38000

COST DIRECTE 0,57328
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,57328

P-41 F9J13J40 m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica
tipus C60B3/B4 ADH(ECR-1), amb dotació 1 kg/m2

Rend.: 1,000 0,59 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,003 /R x 20,19000 = 0,06057

Subtotal: 0,06057 0,06057

Maquinària

C1702D00 h Camió cisterna per a reg asfàltic 0,003 /R x 28,13000 = 0,08439

Subtotal: 0,08439 0,08439

Materials

B0552100 kg Emulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum
asfàltic, per a reg d'adherència tipus C60B3/B4
ADH(ECR-1)

1,000      x 0,44000 = 0,44000

Subtotal: 0,44000 0,44000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00091

COST DIRECTE 0,58587
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,58587

P-42 F9K5VC00 m2 Tractament superficial mitjançant la realització d'un
poliment del paviment asfàltic mitjançant sistema RS
d'AsphaltPlus acabat Boulevard o equivalent, incloent
el desbast de tota la superfície mitjançant diamant
meàl·lic per visualitzar l'àrid i planificar el paviment,
neteja del paviment per a posterior beurada, beurada
bituminosa subministrada i aplicada en el paviment
per a tapar les imperfeccions de l'asfalt, polit de
remats i bores i afinat de la superfície amb diamanat
metàl·lic per eliminar l'excés de beurada; amb
certificació RD>45 classe e.

Rend.: 1,000 11,03 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,050 /R x 20,19000 = 1,00950

Subtotal: 1,00950 1,00950

Materials

B89ZV010 m2 Tractament superficial mitjançant la realització d'un
poliment del paviment asfàltic amb sistema RS
d'AsphaltPlus acabat Boulevard o equivalent, incloent
la neteja prèvia del paviment, delimitació lateral i amb
elements singulars.

1,000      x 10,00000 = 10,00000
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Subtotal: 10,00000 10,00000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,02524

COST DIRECTE 11,03474
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,03474

P-43 F9Z1U010 m Tall de paviments de qualssevol tipus amb disc de
diamant i amb qualsevol gruix

Rend.: 1,000 1,54 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,050 /R x 20,19000 = 1,00950

Subtotal: 1,00950 1,00950

Maquinària

C170H000 h Màquina tallajunts 0,050 /R x 10,61000 = 0,53050

Subtotal: 0,53050 0,53050

COST DIRECTE 1,54000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,54000

P-44 F9Z4AA15 m2 Armadura per lloses de formigó AP500 T amb malla
electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15
cm D:5-5 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080

Rend.: 1,000 2,85 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0134000 h Ajudant ferrallista 0,018 /R x 20,76000 = 0,37368

A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,018 /R x 23,38000 = 0,42084

Subtotal: 0,79452 0,79452

Materials

B0B34133 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME
15x15 cm D:5-5 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080

1,200      x 1,69000 = 2,02800

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,0122      x 1,17000 = 0,01427

Subtotal: 2,04227 2,04227

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01192

COST DIRECTE 2,84871
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,84871

P-45 FBATU010 u Jordana de treball per a la realització de la
senyalització horitzontal de l'obra, amb execució de la
totalitat de la senyalització horitzontal necessària
segons plànols i indicacions de la direcció facultativa,
incloent el desplaçament de maquinària necessari,
personal, premarcatge i dues capes de pintura acrílica.

Rend.: 1,000 1.250,00 €

______________________________________________________________________________________________________________
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P-46 FD5A5D05 m Drenatge amb tub circular perforat de polietilè d'alta
densitat de 125 mm de diàmetre i reblert amb material
filtrant fins a 50 cm per sobre del dren

Rend.: 1,000 9,63 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,100 /R x 23,38000 = 2,33800

A0140000 h Manobre 0,100 /R x 19,52000 = 1,95200

Subtotal: 4,29000 4,29000

Materials

BD5B1C00 m Tub circular perforat de polietilè d'alta densitat de 125
mm de diàmetre

1,050      x 1,62000 = 1,70100

B0330020 t Grava de pedrera, per a drens 0,200      x 17,87000 = 3,57400

Subtotal: 5,27500 5,27500

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,06435

COST DIRECTE 9,62935
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,62935

P-47 FD5J5258 u Caixa per a embornal de 70x30x100 cm, amb parets
de 14 cm de gruix de maó massís, arrebossada i
lliscada per dins amb morter mixt 1:2:10 sobre solera
de 10 cm de formigó HM-20/P/20/I, formació de mitja
canya inferior i entroncament amb tub de sortida
lateral

Rend.: 1,000 111,60 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 1,500 /R x 19,52000 = 29,28000

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 1,500 /R x 23,38000 = 35,07000

Subtotal: 64,35000 64,35000

Materials

B0111000 m3 Aigua 0,003      x 1,67000 = 0,00501

B0F1D2A1 u Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir,
categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1

100,000      x 0,18000 = 18,00000

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,010      x 103,30000 = 1,03300

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,200      x 59,55000 = 11,91000

Subtotal: 30,94801 30,94801

D070A4D1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

0,150      x 102,22135 = 15,33320

Subtotal: 46,28121 46,28121
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,96525

COST DIRECTE 111,59646
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 111,59646

P-48 FD5KKF08 m Caixa per a interceptor de 50 cm d'amplada interior i
fins a 1,5 metres de fondària, amb parets de 14 cm de
gruix de maó masís, arrebossada i lliscada per dins i
esquerdejat per fora amb morter ciment 1:6 sobre
solera de 15 cm de formigó HM-20/P/20/I amb
formació de pendents interior i part proporcional de
treballs associats a la connexió dels tubs.

Rend.: 1,000 120,24 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 1,000 /R x 23,38000 = 23,38000

A0140000 h Manobre 1,000 /R x 19,52000 = 19,52000

Subtotal: 42,90000 42,90000

Materials

B0DZA000 l Desencofrant 0,174      x 2,75000 = 0,47850

B0D81480 m2 Plafó metàl·lic de 50x100 cm per a 50 usos 1,224      x 1,18000 = 1,44432

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,500      x 59,55000 = 29,77500

B0F18251 u Maó massís d'elaboració mecànica R-20, de
290x140x50 mm, per a revestir, categoria I, HD,
segons la norma UNE-EN 771-1

150,000      x 0,30000 = 45,00000

Subtotal: 76,69782 76,69782

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,64350

COST DIRECTE 120,24132
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 120,24132

P-49 FD5Z5CC4 u Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible, barres
diagonals, per a caixa d'embornal, de 700x300x100
mm, classe C250 segons norma UNE-EN 124 i,
col·locat amb morter d'alta ressistència

Rend.: 1,000 109,35 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,420 /R x 19,52000 = 8,19840

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,420 /R x 23,38000 = 9,81960

Subtotal: 18,01800 18,01800

Materials

BD5Z5CC0 u Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible, barres
diagonals, per a caixa d'embornal, de 700x300x100
mm

1,000      x 89,85000 = 89,85000

B0710250 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a
granel, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2

0,040      x 30,27000 = 1,21080

Subtotal: 91,06080 91,06080
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,27027

COST DIRECTE 109,34907
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 109,34907

P-50 FD5ZAKFJ u Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca,
de 100x50 cm, model Barcelona 10 amb barres
diagonals, per a embornal o reixa correguda, classe
D400 segons norma UNE-EN 124 amb el segell d'una
empresa certificadora acreditada per l'ENAC o
equivalent europeu.

Rend.: 1,000 148,43 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,080 /R x 23,38000 = 1,87040

A0140000 h Manobre 0,080 /R x 19,52000 = 1,56160

Subtotal: 3,43200 3,43200

Materials

BD5ZAKF0 u Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca,
de 100x50 cm, model Barcelona 10 amb barres
diagonals de Norinco o equivalent, per a embornal o
reixa correguda, classe D400 segons norma UNE-EN
124 amb el segell d'una empresa certificadora
acreditada per l'ENAC o equivalent europeu.

1,000      x 144,95000 = 144,95000

Subtotal: 144,95000 144,95000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05148

COST DIRECTE 148,43348
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 148,43348

P-51 FDD1A08P u Adaptació de pou/reixa de recollida d'aigües existent
a pou de registre existent, incloent tasques d'obra civil
necessàries per adaptar l'element i col·locació de
nova tapa de registre i pates.

Rend.: 1,000 170,18 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 1,500 /R x 19,52000 = 29,28000

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 1,500 /R x 23,38000 = 35,07000

Subtotal: 64,35000 64,35000

Maquinària

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,050 /R x 50,90000 = 2,54500

Subtotal: 2,54500 2,54500

Materials

BDD1A090 m Peça de formigó per a pou circular de diàmetre 100
cm, prefabricada

1,000      x 64,62000 = 64,62000

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,500      x 59,55000 = 29,77500

BDDZV001 u Graó per a pou de registre de polipropilè de
250x350x250 mm i 3 kg de pes

2,000      x 3,63000 = 7,26000
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Subtotal: 101,65500 101,65500

D0701821 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0,0076      x 87,57930 = 0,66560

Subtotal: 102,32060 102,32060

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,96525

COST DIRECTE 170,18085
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 170,18085

P-52 FDD26529 u Pou de registre de 100 cm interiors, amb estructura
de formigó prefabricada o de 14 cm de gruix de maó
massís, arrebossat i lliscat per dins amb morter mixt
1:0,5:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l,
amb base de formigó HNE-15/B/20 de 15 cm de
gruix, amb mig tub passant i mitja canya de formigó,
incloent entroncaments amb tubs, d'una alçada lliure
interior inferior a 2,00 metres, incloent graons de
polipropilé i con de reducció superior 100-60.

Rend.: 1,000 289,20 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 5,000 /R x 23,38000 = 116,90000

A0140000 h Manobre 5,000 /R x 19,52000 = 97,60000

Subtotal: 214,50000 214,50000

Materials

B0F1D2A1 u Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir,
categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1

200,000      x 0,18000 = 36,00000

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,020      x 103,30000 = 2,06600

B0111000 m3 Aigua 0,007      x 1,67000 = 0,01169

B064500B m3 Formigó HNE-15/B/20 de consistència tova, grandària
màxima del granulat 20 mm

0,250      x 62,00000 = 15,50000

Subtotal: 53,57769 53,57769

D070A8B1 m3 Morter mixt  de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra  de pedra granítica amb 380 kg/m3
de ciment, amb una proporció en volum 1:0,5:4 i 10
N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra
amb formigonera  de 165 l

0,200      x 105,63265 = 21,12653

Subtotal: 74,70422 74,70422

COST DIRECTE 289,20422
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 289,20422

P-53 FDDZ6DD4 u Bastiment circular de fosa dúctil per a pou de registre
i tapa abatible i amb tanca, pas lliure de 600 mm de
diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124 i
reglament AENOR RP 0023, col·locat amb morter
d'alta resistència, amb inscripció segons servei

Rend.: 1,000 156,94 €

ITINERARI PER A VIANANTS I CICLISTES BV-5202, PK 0+000 A PK 1+230
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PARTIDES D'OBRA

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,200 /R x 23,38000 = 4,67600

A0140000 h Manobre 0,200 /R x 19,52000 = 3,90400

Subtotal: 8,58000 8,58000

Materials

BDDZ6DD0 u Bastiment circular i tapa circular de fosa dúctil per a
pou de registre, abatible i amb tanca, pas lliure de
600 mm de diàmetre i classe D400 segons norma
UNE-EN 124

1,000      x 147,28000 = 147,28000

B0710250 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a
granel, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2

0,0357      x 30,27000 = 1,08064

Subtotal: 148,36064 148,36064

COST DIRECTE 156,94064
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 156,94064

P-54 FDG52457 m Canalització amb dos tubs corbables corrugats de
polietilè de 110 mm de diàmetre nominal, de doble
capa, i dau de recobriment de 30x20 cm amb formigó
HM-20/P/20/I, mandrilat i amb fil guia

Rend.: 1,000 8,69 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,012 /R x 23,38000 = 0,28056

A0140000 h Manobre 0,012 /R x 19,52000 = 0,23424

Subtotal: 0,51480 0,51480

Materials

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,066      x 59,55000 = 3,93030

BG22TK10 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 110 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama ,
resistència a l'impacte de 28 J, resistència a
compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

2,100      x 2,02000 = 4,24200

Subtotal: 8,17230 8,17230

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00772

COST DIRECTE 8,69482
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,69482

P-55 FDG5ARMA u Subministre i col·locacío d'armari CDU per a
escomesa elèctrica particular, incloent aparellatge
interior associat, fonament i elements auxiliars
necessaris.

Rend.: 1,000 433,86 €

______________________________________________________________________________________________________________
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P-56 FDG5PLAC m Placa de polietilé per a senyalització de xarxa
elèctrica segons normes de companyia

Rend.: 1,000 3,50 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-57 FDGZU010 m Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm
d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 20 cm per
sobre de la canonada

Rend.: 1,000 0,32 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,010 /R x 20,76000 = 0,20760

Subtotal: 0,20760 0,20760

Materials

BDGZU010 m Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm
d'amplària

1,020      x 0,11000 = 0,11220

Subtotal: 0,11220 0,11220

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00311

COST DIRECTE 0,32291
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,32291

P-58 FDK26A17 u Pericó de registre de formigó prefabricat o executat in
situ, amb tapa apta per a càrregues de trànsit, tipus
D, homologat per a companyia telefònica, col·locat
sobre solera de formigó HM-20/B/40/I de 15 cm de
gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa
excavació, amb interceptacióons de prismes i
derivacion necessàries.

Rend.: 1,000 649,57 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,450 /R x 23,38000 = 10,52100

A0140000 h Manobre 0,900 /R x 19,52000 = 17,56800

Subtotal: 28,08900 28,08900

Maquinària

C1503000 h Camió grua 0,166 /R x 45,42000 = 7,53972

Subtotal: 7,53972 7,53972

Materials

BDK218ZA u Pericó de registre de formigó prefabricat amb tapa
tipus D, per a instal·lacions de telefonia

1,000      x 595,94000 = 595,94000

B064500B m3 Formigó HNE-15/B/20 de consistència tova, grandària
màxima del granulat 20 mm

0,2835      x 62,00000 = 17,57700

Subtotal: 613,51700 613,51700

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,42134

COST DIRECTE 649,56706
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 649,56706
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P-59 FDK26A18 u Substitució de tapa de pericó H existent per tapa
metàl·lica D400 homologada de Telefònica; amb ajust
a cota

Rend.: 1,000 360,00 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-60 FDK282C9 u Pericó de registre de fàbrica de maó de 40x40x60 cm,
per a instal·lacions de serveis, amb parets de 15 cm
de gruix de maó calat de 290x140x100 mm,
arrebossada i lliscada interiorment amb morter mixt
amb una proporció en volum 1:2:10, sobre solera de
maó calat de 10 cm de gruix i reblert lateral amb terra
de la mateixa excavació

Rend.: 1,000 81,78 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 1,000 /R x 19,52000 = 19,52000

A0122000 h Oficial 1a paleta 2,000 /R x 23,38000 = 46,76000

Subtotal: 66,28000 66,28000

Materials

B0111000 m3 Aigua 0,001      x 1,67000 = 0,00167

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,0032      x 103,30000 = 0,33056

B0F1K2A1 u Maó calat R-25, de 290x140x100 mm, per a revestir,
categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1

47,9955      x 0,19000 = 9,11915

Subtotal: 9,45138 9,45138

D070A4D1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

0,0494      x 102,22135 = 5,04973

Subtotal: 14,50111 14,50111

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,99420

COST DIRECTE 81,77531
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 81,77531

P-61 FDKZH9B4 u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó
de serveis, amb inscripció segons servei, recolzada,
pas lliure de 400x400 mm i classe B125 segons
norma UNE-EN 124, col·locat amb morter

Rend.: 1,000 47,34 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,350 /R x 19,52000 = 6,83200

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,350 /R x 23,38000 = 8,18300

Subtotal: 15,01500 15,01500

Materials

B0710150 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en
sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

0,0032      x 33,08000 = 0,10586

BDKZH9B0 u Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per
a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 400x400
mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124

1,000      x 31,99000 = 31,99000

Subtotal: 32,09586 32,09586
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,22523

COST DIRECTE 47,33609
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 47,33609

P-62 FG31H554 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RVFV, tetrapolar, de
secció 4 x 6 mm2, amb armadura de fleix d'acer i
coberta del cable de PVC, col·locat en tub

Rend.: 1,000 3,11 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,040 /R x 20,73000 = 0,82920

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,040 /R x 24,16000 = 0,96640

Subtotal: 1,79560 1,79560

Materials

BG31H550 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RVFV, tetrapolar, de
secció 4 x 6 mm2, amb armadura de fleix d'acer i
coberta del cable de PVC

1,020      x 1,26000 = 1,28520

Subtotal: 1,28520 1,28520

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02693

COST DIRECTE 3,10773
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,10773

P-63 FG380902 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2,
muntat superficialment, amb p.p. de conductor
enfundat per a conduccions metàl·liques i pujades a
columna.

Rend.: 1,000 3,44 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,040 /R x 24,16000 = 0,96640

A013H000 h Ajudant electricista 0,040 /R x 20,73000 = 0,82920

Subtotal: 1,79560 1,79560

Materials

BG380900 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2 1,020      x 1,29000 = 1,31580

BGW38000 u Part proporcional d'accessoris per a conductors de
coure nus

1,000      x 0,33000 = 0,33000

Subtotal: 1,64580 1,64580

COST DIRECTE 3,44140
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,44140

P-64 FGD2344D u Placa de connexió a terra d'acer, quadrada
(massissa), de superfície 0,25 m2, de 3 mm de gruix,
soterrada i connectada a punt de llum, totalment
instal·lada

Rend.: 1,000 35,64 €

Unitats Preu Parcial Import
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Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,100 /R x 20,73000 = 2,07300

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,100 /R x 24,16000 = 2,41600

Subtotal: 4,48900 4,48900

Materials

BGD23440 u Placa de connexió a terra  d'acer quadrada
(massissa), de superfície 0,25 m2,  de 3 mm de gruix

1,000      x 27,03000 = 27,03000

BGYD2000 u Part proporcional d'elements especials per a plaques
de connexió a terra

1,000      x 4,12000 = 4,12000

Subtotal: 31,15000 31,15000

COST DIRECTE 35,63900
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 35,63900

P-65 FHGAU206 u Armari de protecció i control d'enllumenat públic de
520x520 mm en planta tipus Monolit 2S d'Arelsa o
equivalent, amb fins a 6 sortides, fins a 15kw, sòcol i
bancada, amb mòdul de telegestió inclòs, amb
sistema de regulació autònoma, totalment instal·lat,
connectat i provat, s'inclou base de formigó
d'ancoratge i tot el petit material auxiliar necessari de
connexió i muntatge.

Rend.: 1,000 12.374,21 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 4,000 /R x 20,73000 = 82,92000

A012H000 h Oficial 1a electricista 4,000 /R x 24,16000 = 96,64000

Subtotal: 179,56000 179,56000

Materials

BHGAU206 u Armari de protecció i control d'enllumenat públic de
520x520 mm en planta, amb fins a 6 sortides, fins a
15kw, sòcol i bancada, amb mòdul de telegestió
inclòs, i mòdul auxiliar per a connexió d'armari de reg
associat amb pany i clau específic, totalment
instal·lat, connectat i provat, s'inclou base de formigó
d'ancoratge.

1,000      x 12.096,0000 = 12.096,00000

BHGWU001 u Petit material auxiliar de connexió i muntatge per a
armaris de protecció i control d'enllumenat públic

1,000      x 94,16000 = 94,16000

Subtotal: 12.190,16000 12.190,16000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 4,48900

COST DIRECTE 12.374,20900
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12.374,20900

P-66 FHM11L22 u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma
cilíndrica, de 4 m d'alçària, coronament sense platina,
amb base platina i porta, reforçada a base, segons
norma UNE-EN 40-5, col·locada sobre dau de
formigó, incloent plantilles, elements de fixació, perns
d'ancoratge, cablejat interior i caixa de protecció de
fussible.

Rend.: 1,000 301,86 €
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Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,200 /R x 20,73000 = 4,14600

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,200 /R x 24,16000 = 4,83200

Subtotal: 8,97800 8,97800

Maquinària

C1503000 h Camió grua 0,200 /R x 45,42000 = 9,08400

C1504R00 h Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim 0,200 /R x 38,86000 = 7,77200

C1315010 h Retroexcavadora petita 0,050 /R x 42,27000 = 2,11350

Subtotal: 18,96950 18,96950

Materials

B064300B 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

0,216      x 59,55000 = 12,86280

BHWM1000 u Part proporcional d'accessoris per a columnes 1,000      x 40,05000 = 40,05000

BHM11L22 u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma
cilíndrica, de 4 m d'alçària, coronament sense platina,
amb base platina i porta, reforçada a base, segons
norma UNE-EN 40-5.

1,000      x 221,00000 = 221,00000

Subtotal: 273,91280 273,91280

COST DIRECTE 301,86030
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 301,86030

P-67 FHN32571 u Subministre, col·locació i instal·lació de llumenera
tipus CITYMAX de Carandini o equivalent 23,5W,
3000K incloent driver programat segons indicacions
municipals, sistema de protecció adicional contra
sobretensions, cablejats i elements auxiliars, fixada a
columna.

Rend.: 1,000 433,89 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 1,000 /R x 20,73000 = 20,73000

A012H000 h Oficial 1a electricista 1,000 /R x 24,16000 = 24,16000

Subtotal: 44,89000 44,89000

Materials

BHN32570 u Llumenera tipus CITYMAX de Carandini o equivalent
23,5W, 3000K incloent driver programat segons
indicacions municipals, sistema de protecció adicional
contra sobretensions, cablejats i elements auxiliars,
fixada a columna.

1,000      x 389,00000 = 389,00000

Subtotal: 389,00000 389,00000

COST DIRECTE 433,89000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 433,89000
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P-68 FQ113551 u Conjunt de taula i 2 bancs de fusta de pi tractada en
autoclau classe IV, de 204x67x74 cm (taula) i
204x40x45 cm (bancs), sense respatller i amb
estructura metàl·lica, col·locat amb base de formigó
correguda i amb els cantells amb matavius, amb
certificat d'orígen de la fusta, sense tractament de
creosotat, sense estelles, amb una densitat mínima
de la fusta de 600kg/m3, una humitat màxima del
19%, amb tractament antifong i antiputrefacció, amb
tractament antienvelliment de protecció contra agent
biòtics i tractament antigrafiti permanent compatible
amb tractaments protectors.

Rend.: 1,000 1.648,13 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,600 /R x 19,52000 = 11,71200

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,600 /R x 24,16000 = 14,49600

Subtotal: 26,20800 26,20800

Materials

BQ113551 u Conjunt de taula i 2 bancs de fusta de pi tractada en
autoclau classe IV, de 204x67x74 cm (taula) i
204x40x45 cm (bancs), sense respatller i amb
estructura metàl·lica, col·locat amb base de formigó
correguda i amb els cantells amb matavius, amb
certificat d'orígen de la fusta, sense tractament de
creosotat, sense estelles, amb una densitat mínima
de la fusta de 600kg/m3, una humitat màxima del
19%, amb tractament antifong i antiputrefacció, amb
tractament antienvelliment de protecció contra agent
biòtics i tractament antigrafiti permanent compatible
amb tractaments protectors.

1,000      x 1.598,40000 = 1.598,40000

Subtotal: 1.598,40000 1.598,40000

D060M0B2 m3 Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum
1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L 32,5 R i granulat de pedra granítica de
grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb
formigonera de 250 l

0,300      x 76,21331 = 22,86399

Subtotal: 1.621,26399 1.621,26399

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,65520

COST DIRECTE 1.648,12719
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.648,12719

P-69 FQ13M220 u Banc de bloc de formigó tipus Pausa Side 90x45x60,
color fusion de Breinco o equivalent, col·locat sobre
paviment amb fixacions químiques fixades a la base.

Rend.: 1,000 432,40 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,530 /R x 23,38000 = 12,39140

A0140000 h Manobre 0,530 /R x 19,52000 = 10,34560

Subtotal: 22,73700 22,73700

Maquinària

C1503300 h Camió grua  de 3 t 0,530 /R x 43,58000 = 23,09740
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Subtotal: 23,09740 23,09740

Materials

BQ13M220 u Banc de bloc de formigó tipus Pausa Side 90x45x60,
color fusion de Breinco o equivalent

1,000      x 386,00000 = 386,00000

Subtotal: 386,00000 386,00000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,56843

COST DIRECTE 432,40283
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 432,40283

P-70 FQ13S240 u Banc de bloc de formigó tipus Pausa Side 175x45x60,
color fusion de Breinco o equivalent, col·locat sobre
paviment amb fixacions químiques fixades a la base.

Rend.: 1,000 661,40 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,530 /R x 23,38000 = 12,39140

A0140000 h Manobre 0,530 /R x 19,52000 = 10,34560

Subtotal: 22,73700 22,73700

Maquinària

C1503300 h Camió grua  de 3 t 0,530 /R x 43,58000 = 23,09740

Subtotal: 23,09740 23,09740

Materials

BQ13S240 u Banc de bloc de formigó tipus Pausa Side 175x45x60,
color fusion de Breinco o equivalent

1,000      x 615,00000 = 615,00000

Subtotal: 615,00000 615,00000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,56843

COST DIRECTE 661,40283
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 661,40283

P-71 FQ13T050 u Cadira de bloc de formigó tipus circle puff D45x45,
color fusion de Breinco o equivalent, col·locat sobre
paviment amb fixacions químiques fixades a la base.

Rend.: 1,000 191,02 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,320 /R x 23,38000 = 7,48160

A0140000 h Manobre 0,320 /R x 19,52000 = 6,24640

Subtotal: 13,72800 13,72800

Maquinària

C1503300 h Camió grua  de 3 t 0,320 /R x 43,58000 = 13,94560

Subtotal: 13,94560 13,94560

Materials

BQ13T050 u Cadira de bloc de formigó tipus circle puff D45x45,
color fusion de Breinco o equivalent

1,000      x 163,00000 = 163,00000

Subtotal: 163,00000 163,00000
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DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,34320

COST DIRECTE 191,01680
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 191,01680

P-72 FQ13T054 u Cadira de bloc de formigó tipus circle puff D60x50,
color fusion de Breinco o equivalent, col·locat sobre
paviment amb fixacions químiques fixades a la base.

Rend.: 1,000 278,02 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,320 /R x 19,52000 = 6,24640

A0121000 h Oficial 1a 0,320 /R x 23,38000 = 7,48160

Subtotal: 13,72800 13,72800

Maquinària

C1503300 h Camió grua  de 3 t 0,320 /R x 43,58000 = 13,94560

Subtotal: 13,94560 13,94560

Materials

BQ13T054 u Cadira de bloc de formigó tipus circle puff D60x50 1,000      x 250,00000 = 250,00000

Subtotal: 250,00000 250,00000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,34320

COST DIRECTE 278,01680
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 278,01680

P-73 FQ22PC80 u Paperera de bloc de formigó tipus leg D45x85, color
fusion de Breinco o equivalent, col·locat sobre
paviment amb fixacions químiques fixades a la base.

Rend.: 1,000 394,24 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,350 /R x 23,38000 = 8,18300

A0140000 h Manobre 0,350 /R x 19,52000 = 6,83200

Subtotal: 15,01500 15,01500

Materials

BQ22PC80 u Cadira de bloc de formigó tipus leg D45x85, color
fusion de Breinco o equivalent

1,000      x 379,00000 = 379,00000

Subtotal: 379,00000 379,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,22523

COST DIRECTE 394,24023
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 394,24023

P-74 FR3SE212 m2 Encoixinament amb escorça de pi de 10 a 35 mm o
mulch, subministrada a granel, escampada amb
retroexcavadora petita i mitjans manuals en capa
uniforme de gruix 10 cm

Rend.: 1,000 4,84 €

Unitats Preu Parcial Import
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Ma d'obra

A013P000 h Ajudant jardiner 0,028 /R x 24,86000 = 0,69608

Subtotal: 0,69608 0,69608

Maquinària

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,012 /R x 50,90000 = 0,61080

Subtotal: 0,61080 0,61080

Materials

BR3PE210 m3 Escorça de pi de 10 a 35 mm, subministrada a granel 0,100      x 35,25000 = 3,52500

Subtotal: 3,52500 3,52500

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01044

COST DIRECTE 4,84232
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,84232

P-75 FR412M2D u Subministrament de Cotinus Goggyria amb
ramificació arbustiva, en contenidor de 50 l

Rend.: 1,000 201,00 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BR412M2D u Subministrament de Cotinus Goggyria 18-20, amb
ramificació desde la base, en contenidor de 50 l

1,000      x 201,00000 = 201,00000

Subtotal: 201,00000 201,00000

COST DIRECTE 201,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 201,00000

P-76 FR43F43B u Subministrament de Laurus nobilis de perímetre de
18 a 20 cm, en contenidor de 50 l

Rend.: 1,000 282,24 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BR43F43B u Laurus nobilis de perímetre de 18 a 20 cm, en
contenidor de 50 l

1,000      x 282,24000 = 282,24000

Subtotal: 282,24000 282,24000

COST DIRECTE 282,24000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 282,24000

P-77 FR4DN43C u Subministrament d'Hedera helix d'alçària de 150 cm,
en contenidor de 3 l

Rend.: 1,000 3,35 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BR4DN44C u Hedera helix d'alçària de 150 cm, en contenidor de 3 l 1,000      x 3,35000 = 3,35000

Subtotal: 3,35000 3,35000
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COST DIRECTE 3,35000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,35000

P-78 FR4GD834 u Subministrament de Photinia little (x) Red Robin
d'alçària de 30 a 40 cm, en contenidor de 3 l

Rend.: 1,000 4,02 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BR4GD834 u Subministrament de Photinia little (x) Red Robin
d'alçària de 30 a 40 cm, en contenidor de 3 l

1,000      x 4,02000 = 4,02000

Subtotal: 4,02000 4,02000

COST DIRECTE 4,02000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,02000

P-79 FR61235A u Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o
contenidor, de 18 a 25 cm de perímetre de tronc a 1
m d'alçària (a partir del coll de l'arrel), excavació de
clot de plantació de 100x100x80 cm amb mitjans
mecànics, en pendent, reblert del clot amb substitució
total de terra de l'excavació per terra de jardineria,
primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió

Rend.: 1,000 78,73 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012P000 h Oficial 1a jardiner 0,100 /R x 28,01000 = 2,80100

A013P000 h Ajudant jardiner 0,260 /R x 24,86000 = 6,46360

A012P200 h Oficial 2a jardiner 0,200 /R x 26,24000 = 5,24800

Subtotal: 14,51260 14,51260

Maquinària

C1501700 h Camió per a transport de 7 t 0,240 /R x 32,21000 = 7,73040

C1502E00 h Camió cisterna  de 8 m3 0,150 /R x 42,60000 = 6,39000

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,2898 /R x 50,90000 = 14,75082

C1503300 h Camió grua  de 3 t 0,132 /R x 43,58000 = 5,75256

Subtotal: 34,62378 34,62378

Materials

B0111000 m3 Aigua 0,160      x 1,67000 = 0,26720

BR3P2110 m3 Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una
conductivitat elèctrica menor de 0,8 dS/m, segons
NTJ 07A, subministrada a granel

0,800      x 36,39000 = 29,11200

Subtotal: 29,37920 29,37920

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,21769

COST DIRECTE 78,73327
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 78,73327
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P-80 FR662228 u Plantació d'arbust o arbre de petit format en
contenidor d'1,5 a 3 l, amb retirada puntual de mulch i
tall de geotèxtil, excavació de clot de plantació de
30x30x30 cm amb mitjans manuals, reblert del clot
amb substitució total de terra de l'excavació per terra
de jardineria, primer reg i càrrega de les terres
sobrants a camió

Rend.: 1,000 2,95 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012P000 h Oficial 1a jardiner 0,009 /R x 28,01000 = 0,25209

A013P000 h Ajudant jardiner 0,050 /R x 24,86000 = 1,24300

A012P200 h Oficial 2a jardiner 0,018 /R x 26,24000 = 0,47232

Subtotal: 1,96741 1,96741

Maquinària

C1502E00 h Camió cisterna  de 8 m3 0,005 /R x 42,60000 = 0,21300

Subtotal: 0,21300 0,21300

Materials

B0111000 m3 Aigua 0,005      x 1,67000 = 0,00835

BR3P2110 m3 Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una
conductivitat elèctrica menor de 0,8 dS/m, segons
NTJ 07A, subministrada a granel

0,020      x 36,39000 = 0,72780

Subtotal: 0,73615 0,73615

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02951

COST DIRECTE 2,94607
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,94607

P-81 FRZ22A23 u Aspratge doble d'arbre mitjançant 2 rolls de fusta de
pi tractada en autoclau de secció circular, de 10 cm
de diàmetre i 2,5 m de llargària, clavat al fons del
forat de plantació 30 cm, i amb 2 abraçadores
regulables de goma o cautxú

Rend.: 1,000 29,75 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012P000 h Oficial 1a jardiner 0,266 /R x 28,01000 = 7,45066

A013P000 h Ajudant jardiner 0,266 /R x 24,86000 = 6,61276

Subtotal: 14,06342 14,06342

Materials

BRZ22510 u Abraçadora regulable de goma o cautxú per a
aspratges

2,000      x 0,37000 = 0,74000

BRZ21A20 u Estaca de fusta de pi tractada en autoclau, de secció
circular, de 10 cm de diàmetre i 2,5 m de llargària

2,000      x 7,37000 = 14,74000

Subtotal: 15,48000 15,48000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,21095

COST DIRECTE 29,75437
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 29,75437
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P-82 G2135223 m3 Enderroc de formigó en massa o armat, amb martell
trencador muntat sobre retroexcavadora i suport de
compressor manual, amb càrrega manual i mecànica
de runa sobre camió o contenidor

Rend.: 1,000 52,91 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,500 /R x 20,19000 = 10,09500

A0140000 h Manobre 0,500 /R x 19,52000 = 9,76000

Subtotal: 19,85500 19,85500

Maquinària

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,250 /R x 50,90000 = 12,72500

C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,250 /R x 15,65000 = 3,91250

C1105A00 h Retroexcavadora amb martell trencador 0,250 /R x 64,48000 = 16,12000

Subtotal: 32,75750 32,75750

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,29783

COST DIRECTE 52,91033
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 52,91033

P-83 G2143330 m Inspecció amb equipo de CCTV, incloent redacció
d'informe d'incidències

Rend.: 1,047 1,91 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,025 /R x 20,19000 = 0,48209

Subtotal: 0,48209 0,48209

Maquinària

C110R004 h Robot amb càmara de tv incorporada per a filmacions
en interior de clavegueres

0,025 /R x 60,00000 = 1,43266

Subtotal: 1,43266 1,43266

COST DIRECTE 1,91475
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,91475

P-84 G219Q200 m2 Fresat per cm de gruix de paviment de mescles
bituminoses i càrrega sobre camió, incloent neteja
posterior de la superfície

Rend.: 1,000 0,23 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,001 /R x 20,19000 = 0,02019

A0121000 h Oficial 1a 0,001 /R x 23,38000 = 0,02338

Subtotal: 0,04357 0,04357

Maquinària

C1311120 h Pala carregadora mitjana sobre pneumàtics,  de 117
kW

0,001 /R x 56,03000 = 0,05603

C170E000 h Escombradora autopropulsada 0,001 /R x 41,62000 = 0,04162

C110F900 h Fresadora per a paviment 0,001 /R x 91,94000 = 0,09194
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Subtotal: 0,18959 0,18959

COST DIRECTE 0,23316
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,23316

P-85 G21B4001 u Desmuntatge i acopi temporal en obra de senyal
vertical o cartell de trànsit existent, de qualsevol tipus,
inclòs suports, amb demolició de les fonamentacions,
amb càrrega manual i mecànica sobre camió o
contenidor, transport a abocador autoritzat i cànon
d'abocament inclòs de materials excedents no
aprofitables.

Rend.: 1,000 11,40 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,150 /R x 20,19000 = 3,02850

A0121000 h Oficial 1a 0,150 /R x 23,38000 = 3,50700

Subtotal: 6,53550 6,53550

Maquinària

C1315010 h Retroexcavadora petita 0,050 /R x 42,27000 = 2,11350

C1503500 h Camió grua  de 5 t 0,050 /R x 48,42000 = 2,42100

C200S000 h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic 0,050 /R x 6,61000 = 0,33050

Subtotal: 4,86500 4,86500

COST DIRECTE 11,40050
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,40050

P-86 G2212101 m3 Reperfilat de talussos fins a 6 metres d'alçada, en
qualsevol tipus de terreny, incloent part proporcional
de roca, amb mitjans mecànics i manuals, amb
càrrega manual i mecànica de terra sobre camió o
contenidor, incloent transports interiors necessaris

Rend.: 1,000 10,36 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,040 /R x 19,52000 = 0,78080

Subtotal: 0,78080 0,78080

Maquinària

C1105A00 h Retroexcavadora amb martell trencador 0,040 /R x 64,48000 = 2,57920

C1311280 h Pala carregadora gran sobre erugues,  de 119 kW 0,040 /R x 174,93000 = 6,99720

Subtotal: 9,57640 9,57640

COST DIRECTE 10,35720
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,35720

P-87 G2212102 m3 Excavació per a caixa de paviment en qualsevol tipus
de terreny, incloent part proporcional de roca,
realitzada amb pala excavadora i càrrega indirecta
sobre camió amb transport interior inclòs

Rend.: 1,000 5,25 €
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Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C1311280 h Pala carregadora gran sobre erugues,  de 119 kW 0,030 /R x 174,93000 = 5,24790

Subtotal: 5,24790 5,24790

COST DIRECTE 5,24790
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,24790

P-88 G2241010 m2 Acabat i allisada de talussos, amb mitjans mecànics i
manuals

Rend.: 1,000 1,03 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,0085 /R x 19,52000 = 0,16592

Subtotal: 0,16592 0,16592

Maquinària

C1315220 h Retroexcavadora mitjana sobre erugues 0,0085 /R x 101,38000 = 0,86173

Subtotal: 0,86173 0,86173

COST DIRECTE 1,02765
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,02765

P-89 G2243011 m2 Repàs i piconatge d'esplanada o caixa de paviment
de qualsevol amplada, amb mitjans mecànics i
compactació del 95 % PM

Rend.: 1,000 1,87 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat,  de 12 a 14 t 0,015 /R x 66,20000 = 0,99300

C1331100 h Motoanivelladora petita 0,015 /R x 58,56000 = 0,87840

Subtotal: 1,87140 1,87140

COST DIRECTE 1,87140
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,87140

P-90 G226K211 m3 Estesa i piconatge de tot-u artificial d'aportació, en
tongades de 20 cm de gruix, com a màxim, amb
compactació del 98 % PM, utilitzant corró vibratori
autopropulsat de dimensions petites, i amb necessitat
d'humectació i transport interior

Rend.: 1,000 20,59 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,050 /R x 19,52000 = 0,97600

Subtotal: 0,97600 0,97600

Maquinària

C1311110 h Pala carregadora petita sobre pneumàtics,  de 67 kW 0,020 /R x 46,24000 = 0,92480

C1335080 h Corró vibratori autopropulsat compacte de 80 cm
d'ample

0,020 /R x 50,44000 = 1,00880
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C1502E00 h Camió cisterna  de 8 m3 0,020 /R x 42,60000 = 0,85200

Subtotal: 2,78560 2,78560

Materials

B0111000 m3 Aigua 0,050      x 1,67000 = 0,08350

B0372000 m3 Tot-u artificial 1,050      x 15,95000 = 16,74750

Subtotal: 16,83100 16,83100

COST DIRECTE 20,59260
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 20,59260

P-91 G2285H0F m3 Rebliment i piconatge de trasdós de mur, amb graves
per a drenatge de 5 a 12 mm, en tongades de gruix
de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb
compactació del 95% PM

Rend.: 1,000 25,19 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,050 /R x 20,19000 = 1,00950

Subtotal: 1,00950 1,00950

Maquinària

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,050 /R x 50,90000 = 2,54500

C133A0K0 h Safata vibrant amb placa de 60 cm 0,050 /R x 5,67000 = 0,28350

Subtotal: 2,82850 2,82850

Materials

B0330A00 t Grava de pedrera, de 5 a 12 mm 1,700      x 12,55000 = 21,33500

Subtotal: 21,33500 21,33500

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01514

COST DIRECTE 25,18814
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 25,18814

P-92 G2R35067 m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió
de residus, amb camió i temps d'espera per a la
càrrega amb mitjans mecànics

Rend.: 1,000 3,84 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C1501800 h Camió per a transport de 12 t 0,100 /R x 38,39000 = 3,83900

Subtotal: 3,83900 3,83900

COST DIRECTE 3,83900
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,83900

P-93 G2R54267 m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb camió i temps d'espera per a
la càrrega a màquina

Rend.: 1,000 4,68 €

Unitats Preu Parcial Import
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Maquinària

C1501800 h Camió per a transport de 12 t 0,122 /R x 38,39000 = 4,68358

Subtotal: 4,68358 4,68358

COST DIRECTE 4,68358
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,68358

P-94 G2RA61H0 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus
de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi
170101 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002), incloent cànon d'abocament

Rend.: 1,000 5,80 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B2RA61H0 t Deposició controlada a centre de reciclatge de residus
de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi
170101 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

1,450      x 4,00000 = 5,80000

Subtotal: 5,80000 5,80000

COST DIRECTE 5,80000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,80000

P-95 G2RA7LP0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de
terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents
d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002),
incloent cànon d'abocament

Rend.: 1,000 3,15 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B2RA7LP0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de
terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents
d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

1,000      x 3,15000 = 3,15000

Subtotal: 3,15000 3,15000

COST DIRECTE 3,15000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,15000

P-96 G2RAAGLO m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus
de mescles bituminoses amb una densitat 1,48 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi
170302 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002), incloent cànon d'abocament

Rend.: 1,000 5,92 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B2RA61H1 t Deposició controlada a centre de reciclatge de residus
de mescles bituminoses amb una densitat 1,48 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi
170302 segons la Llista Europea de Residus

1,480      x 4,00000 = 5,92000
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(ORDEN MAM/304/2002)

Subtotal: 5,92000 5,92000

COST DIRECTE 5,92000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,92000

P-97 G3J21610 m3 Escullera amb blocs de pedra granítica/calcàrea
conformada de fins a 400 kg de pes, col·locats amb
pala carregadora

Rend.: 1,000 75,35 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,150 /R x 23,38000 = 3,50700

Subtotal: 3,50700 3,50700

Maquinària

C1311280 h Pala carregadora gran sobre erugues,  de 119 kW 0,150 /R x 174,93000 = 26,23950

Subtotal: 26,23950 26,23950

Materials

B0441600 t Bloc de pedra per a formació d'esculleres  de pedra
granítica de fins a 400

1,900      x 24,00000 = 45,60000

Subtotal: 45,60000 45,60000

COST DIRECTE 75,34650
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 75,34650

P-98 G75150M1 m2 Làmina de drenatge tipus Delta Drain de Basf o
equivalent amb geotèxtil adherit, fixada
mecànicament a mur.

Rend.: 1,000 6,82 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0137000 h Ajudant col·locador 0,050 /R x 20,76000 = 1,03800

A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,050 /R x 23,38000 = 1,16900

Subtotal: 2,20700 2,20700

Materials

B0906000 kg Adhesiu de PVC 0,250      x 4,32000 = 1,08000

B7421C00 m2 Làmina de drenatge tipus Delta Drain de Basf o
equivalent amb geotèxtil adherit, fixada químicament
a mur.

1,100      x 3,18000 = 3,49800

Subtotal: 4,57800 4,57800

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03311

COST DIRECTE 6,81811
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,81811
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P-99 G7811100 m2 Pintat sobre formigó en parament vertical amb 1
kg/m2 d'emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B4
ADH(ECR-1)

Rend.: 1,000 2,62 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,050 /R x 23,38000 = 1,16900

A0140000 h Manobre 0,050 /R x 19,52000 = 0,97600

Subtotal: 2,14500 2,14500

Materials

B0552100 kg Emulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum
asfàltic, per a reg d'adherència tipus C60B3/B4
ADH(ECR-1)

1,000      x 0,44000 = 0,44000

Subtotal: 0,44000 0,44000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03218

COST DIRECTE 2,61718
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,61718

P-100 G7J1AUV0 m2 Formació de junt de dilatació, en peces formigonades
´´in situ´´, amb planxa de poliestirè expandit, de 10
mm de gruix

Rend.: 1,000 7,74 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0133000 h Ajudant encofrador 0,100 /R x 20,76000 = 2,07600

A0123000 h Oficial 1a encofrador 0,200 /R x 23,38000 = 4,67600

Subtotal: 6,75200 6,75200

Materials

B7C23100 m2 Planxa de poliestirè expandit EPS segons, UNE-EN
13163 de 10 mm de gruix, de 30 kPa de tensió a la
compressió, de 0,2 m2.K/W de resistència tèrmica,
amb una cara llisa i cantell llis

1,080      x 0,82000 = 0,88560

Subtotal: 0,88560 0,88560

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,10128

COST DIRECTE 7,73888
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,73888

P-101 G7J5211A m Segellat de junt de 10 mm d'amplària i 5 mm de
fondària amb massilla de silicona neutra, aplicada
amb pistola manual, prèvia imprimació específica i
saneig de la junta de porex

Rend.: 1,000 3,13 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,100 /R x 23,38000 = 2,33800

Subtotal: 2,33800 2,33800

Materials

B7JZ1010 dm3 Imprimació prèvia per a segellats de massilla de
silicona neutra

0,002      x 23,91000 = 0,04782
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B7J50010 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent

0,050      x 14,13000 = 0,70650

Subtotal: 0,75432 0,75432

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03507

COST DIRECTE 3,12739
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,12739

P-102 GAR1U010 m Barana de fusta de pi de flandes tractada a l'autoclau
nivell IV, tipus Cap de Creus de Disseny Barraca o
equivalent,  col·locada amb base de formigó

Rend.: 10,000 46,58 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 24,76000 = 2,47600

A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 23,38000 = 2,33800

A0140000 h Manobre 1,000 /R x 19,52000 = 1,95200

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 20,19000 = 2,01900

Subtotal: 8,78500 8,78500

Maquinària

C15018U0 h Camió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3) 0,100 /R x 39,24000 = 0,39240

Subtotal: 0,39240 0,39240

Materials

BBPZU001 u Platina d'acer galvanitzat, per a barana de fusta, amb
cargoleria inclosa

1,000      x 2,34000 = 2,34000

BBP1U001 m Barana de fusta de pi de flandes tractada a l'autoclau
nivell IV, tipus Cap de Creus de Disseny Barraca o
equivalent,  col·locada amb base de formigó

1,000      x 35,06000 = 35,06000

Subtotal: 37,40000 37,40000

COST DIRECTE 46,57740
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 46,57740

P-103 GAR1U011 m Subministre, col·locació i muntatge de barrera mixta
de seguretat metàl·lica i fusta, amb separador, tipus
BEAM N2-S2R de HIASA o equivalent amb suports
c-100 folrats amb fusta clavats a terra cada 2m, amb
part proporcional de suports fixats mecànicament en
estructura segons plànols de detall i abatiments als
extrems. Nivell de contenció N2, amplària de treball
w4 i una severitat de impacte de classe A, segons
norma EN 1317-1-2, col·locada en trams rectes i
corbs.

Rend.: 22,000 80,57 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 0,500 /R x 24,76000 = 0,56273

A0121000 h Oficial 1a 0,500 /R x 23,38000 = 0,53136

A0150000 h Manobre especialista 0,100 /R x 20,19000 = 0,09177

A0140000 h Manobre 0,100 /R x 19,52000 = 0,08873
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Subtotal: 1,27459 1,27459

Maquinària

CZ12U00A h Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal 2,000 /R x 16,79000 = 1,52636

C15018U0 h Camió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3) 0,200 /R x 39,24000 = 0,35673

C131U025 h Retroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o
equivalent

0,200 /R x 44,84000 = 0,40764

Subtotal: 2,29073 2,29073

Materials

BBP1U002 m Subministre, col·locació i muntatge de barrera mixta
de seguretat metàl·lica i fusta, amb separador, tipus
BEAM  N2-S2R de HIASA o equivalent amb suports
c-100 folrats amb fusta clavats a terra cada 2m, amb
part proporcional de suports fixats mecànicament en
estructura segons plànols de detall i abatiments als
extrems. Nivell de contenció  N2, amplària de treball
w4 i una severitat de impacte de classe A, segons
norma EN 1317-1-2, col·locada en trams en corba.

1,000      x 77,00000 = 77,00000

Subtotal: 77,00000 77,00000

COST DIRECTE 80,56532
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 80,56532

P-104 GBB11111 u Placa amb làmina reflectora de nivell 2 d'intensitat
d'alumini, triangular, de 70 cm de costat, per a
senyals de trànsit, fixada mecànicament

Rend.: 1,000 63,63 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,170 /R x 20,76000 = 3,52920

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,170 /R x 24,16000 = 4,10720

Subtotal: 7,63640 7,63640

Maquinària

C1504R00 h Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim 0,170 /R x 38,86000 = 6,60620

Subtotal: 6,60620 6,60620

Materials

BBM11102 u Placa triangular, de 70 cm amb làmina reflectora de
nivell 2 d'intensitat

1,000      x 49,27000 = 49,27000

Subtotal: 49,27000 49,27000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,11455

COST DIRECTE 63,62715
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 63,62715

P-105 GBB11251 u Placa amb làmina reflectora de nivell 2 d'intensitat
d'alumini, circular de 60 cm de diàmetre, per a
senyals de trànsit, fixada mecànicament,

Rend.: 1,000 57,46 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra
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A013M000 h Ajudant muntador 0,170 /R x 20,76000 = 3,52920

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,170 /R x 24,16000 = 4,10720

Subtotal: 7,63640 7,63640

Maquinària

C1504R00 h Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim 0,170 /R x 38,86000 = 6,60620

Subtotal: 6,60620 6,60620

Materials

BBM12602 u Placa circular, de diàmetre 60 cm amb làmina
reflectora de nivell 2 d'intensitat

1,000      x 43,10000 = 43,10000

Subtotal: 43,10000 43,10000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,11455

COST DIRECTE 57,45715
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 57,45715

P-106 GBB1C351 u Placa amb làmina reflectora de nivell 2 d'intensitat
octogonal de 60 cm de diàmetre, per a senyals de
trànsit, fixada mecànicament

Rend.: 1,000 80,46 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,200 /R x 20,76000 = 4,15200

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,200 /R x 24,16000 = 4,83200

Subtotal: 8,98400 8,98400

Maquinària

C1503000 h Camió grua 0,050 /R x 45,42000 = 2,27100

Subtotal: 2,27100 2,27100

Materials

BBM1360C u Placa octogonal per a senyals de trànsit, d'alumini
anoditzat, de 60 cm de diàmetre, acabada amb
làmina retrorreflectora classe RA2

1,000      x 69,07000 = 69,07000

Subtotal: 69,07000 69,07000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,13476

COST DIRECTE 80,45976
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 80,45976

P-107 GBB21201 u Placa amb làmina reflectora de nivell 2 d'intensitat
quadrada 60x60, per a senyals de trànsit, fixada
mecànicament

Rend.: 1,000 70,52 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,1785 /R x 24,16000 = 4,31256

A013M000 h Ajudant muntador 0,1785 /R x 20,76000 = 3,70566

Subtotal: 8,01822 8,01822

Maquinària
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C1504R00 h Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim 0,1785 /R x 38,86000 = 6,93651

Subtotal: 6,93651 6,93651

Materials

BBM1AHA2 u Placa informativa de 60x60 cm amb làmina reflectora
de nivell 2 d'intensitat

1,000      x 55,44000 = 55,44000

Subtotal: 55,44000 55,44000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,12027

COST DIRECTE 70,51500
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 70,51500

P-108 GBB3C620 u Placa complementària per a senyals de trànsit,
d'alumini anoditzat, de 60x20 cm, acabada amb
làmina retrorreflectora classe RA2, fixada al senyal

Rend.: 1,000 63,55 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,100 /R x 20,76000 = 2,07600

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,100 /R x 24,16000 = 2,41600

Subtotal: 4,49200 4,49200

Maquinària

C1503000 h Camió grua 0,025 /R x 45,42000 = 1,13550

Subtotal: 1,13550 1,13550

Materials

BBM1EH5C u Placa complementària per a senyals de trànsit,
d'alumini anoditzat, de 60x20 cm, acabada amb
làmina retrorreflectora classe RA2

1,000      x 57,86000 = 57,86000

Subtotal: 57,86000 57,86000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,06738

COST DIRECTE 63,55488
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 63,55488

P-109 GBBZ11RE u Recol·locació de cartell o senyal de qualsevol tipus Rend.: 1,000 14,42 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,100 /R x 23,38000 = 2,33800

A0140000 h Manobre 0,250 /R x 19,52000 = 4,88000

Subtotal: 7,21800 7,21800

Materials

D060M022 m3 Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum
1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària
màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de
250 l

0,100      x 70,94431 = 7,09443

Subtotal: 7,09443 7,09443
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,10827

COST DIRECTE 14,42070
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 14,42070

P-110 GBBZ1220 m Suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de
100x50x3 mm o circular estriat de D90mm, en
alumini, col·locat a terra formigonat

Rend.: 1,000 23,25 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,100 /R x 19,52000 = 1,95200

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,050 /R x 23,38000 = 1,16900

Subtotal: 3,12100 3,12100

Materials

BBMZ1C20 m Suport de tub d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, per
a senyalització vertical

1,000      x 18,00000 = 18,00000

Subtotal: 18,00000 18,00000

D060M022 m3 Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum
1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària
màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de
250 l

0,0294      x 70,94431 = 2,08576

Subtotal: 20,08576 20,08576

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04682

COST DIRECTE 23,25358
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 23,25358

P-111 GD7JE185 m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret
interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE,
tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal
exterior 200 mm, de rididesa anular SN 8 kN/m2,
segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de
maniguets, amb grau de dificultat mitja i col·locat al
fons de la rasa, incloent part proporcional de peces
clip per a unios de tubs

Rend.: 1,000 10,59 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,130 /R x 24,16000 = 3,14080

A013M000 h Ajudant muntador 0,130 /R x 20,76000 = 2,69880

Subtotal: 5,83960 5,83960

Materials

BD7JE180 m Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i
externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea
aplicació U, de diàmetre nominal exterior 200 mm, de
rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma
UNE-EN 13476-3

1,020      x 4,57000 = 4,66140

Subtotal: 4,66140 4,66140
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,08759

COST DIRECTE 10,58859
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,58859

P-112 GD7JS185 m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret
interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE,
tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal
exterior 400 mm, de rididesa anular SN 8 kN/m2,
segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de
maniguets, amb grau de dificultat mitja i col·locat al
fons de la rasa, incloent part proporcional de peces
clip per a unios de tubs

Rend.: 1,000 35,57 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,100 /R x 20,76000 = 2,07600

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,100 /R x 24,16000 = 2,41600

Subtotal: 4,49200 4,49200

Materials

BD7JS180 m Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i
externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea
aplicació U, de diàmetre nominal exterior 800 mm, de
rididesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma
UNE-EN 13476-3

0,500      x 62,02000 = 31,01000

Subtotal: 31,01000 31,01000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,06738

COST DIRECTE 35,56938
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 35,56938

P-113 GDZ31611 u Subministre i col·locació de broc de sortida
prefabricat per a tub D400, incloent excavacions i
reblerts necessaris

Rend.: 1,000 456,60 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 1,000 /R x 23,38000 = 23,38000

A0140000 h Manobre 0,600 /R x 19,52000 = 11,71200

A012J000 h Oficial 1a lampista 0,500 /R x 24,16000 = 12,08000

Subtotal: 47,17200 47,17200

Materials

BDZ31610 u Broc de sortida prefabricat per a tub D400 1,000      x 408,11000 = 408,11000

Subtotal: 408,11000 408,11000

D0701641 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0,008      x 76,06100 = 0,60849

Subtotal: 408,71849 408,71849
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ITINERARI PER A VIANANTS I CICLISTES BV-5202, PK 0+000 A PK 1+230
TM SANT JULIÀ DE VILATORTA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 61

PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,70758

COST DIRECTE 456,59807
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 456,59807

P-114 GG380000 u Legalització de la xarxa d'enllumenat públic, incloent
projecte elèctric

Rend.: 1,000 700,00 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-115 H1213251 m2 Muntatge i desmuntatge de bastida tubular metàl·lica
fixa amb subministre i amortització, formada per
bastiments de 70 cm i alçària <= 200 cm, amb bases
regulables, tubs travessers, tubs de travament,
plataformes de treball d'amplària com a mínim de 60
cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i
preparació de la base, col·locada amb amarradors
cada 10 m2 d'estructura, inclosos tots els elements de
senyalització normalitzats, el transport i la certificació
associada

Rend.: 1,000 17,12 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01H2000 h Oficial 1a per a seguretat i salut 0,250 /R x 23,38000 = 5,84500

A01H3000 h Ajudant per a seguretat i salut 0,250 /R x 20,76000 = 5,19000

Subtotal: 11,03500 11,03500

Maquinària

C1Z13700 h Camió per a transport de 7 t, per a seguretat i salut 0,100 /R x 32,21000 = 3,22100

Subtotal: 3,22100 3,22100

Materials

B1Z0Y250 m2 Amortització diària de bastida tubular metàl·lica fixa,
formada per bastiments de 70 cm d'amplària i alçària
<= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers,
tubs de travament, plataformes de treball d'amplària
com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes
laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida,
col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20
m2 de façana, inclosos tots els elements de
senyalització normalitzats, per a seguretat i salut

30,000      x 0,09000 = 2,70000

Subtotal: 2,70000 2,70000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,16553

COST DIRECTE 17,12153
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 17,12153

P-116 IZ00ANYG u Any de garantia de la jardineria, incloent la totalitat de
regs amb cuba necessaris durant un any, podes,
neteges i reposicions requerides.

Rend.: 1,000 5.876,82 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013P000 h Ajudant jardiner 54,000 /R x 24,86000 = 1.342,44000

A012P000 h Oficial 1a jardiner 54,000 /R x 28,01000 = 1.512,54000

Subtotal: 2.854,98000 2.854,98000

ITINERARI PER A VIANANTS I CICLISTES BV-5202, PK 0+000 A PK 1+230
TM SANT JULIÀ DE VILATORTA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 62

PARTIDES D'OBRA

Maquinària

C1502E00 h Camió cisterna  de 8 m3 54,000 /R x 42,60000 = 2.300,40000

Subtotal: 2.300,40000 2.300,40000

Materials

B0111000 m3 Aigua 432,000      x 1,67000 = 721,44000

Subtotal: 721,44000 721,44000

COST DIRECTE 5.876,82000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5.876,82000

P-117 X00000DR pa Partida alçada d'abonament íntegre per a la
realització de la neteja de runes i terra de la totalitat
de pous i reixes de drenatge existent, amb mitjans
manuals i suport de camió de neteja, amb càrrega
manual i mecànica de terra sobre camió o contenidor,
incloent transports interiors necessaris i gestió del
residu resultant

Rend.: 1,000 1.200,00 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-118 X00000EN pa Partida alçada a justificar per a la realització dels
pagaments a companyia elèctrica en concepte a la
nova escomesa elèctrica associada a la xarxa
d'enllumenat públic

Rend.: 1,000 3.000,00 €

______________________________________________________________________________________________________________
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ITINERARI PER A VIANANTS I CICLISTES BV-5202, PK 0+000 A PK 1+230
TM SANT JULIÀ DE VILATORTA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 63

PARTIDES ALÇADES

XPA000IM pa Partida alçada a justificar per a l'execució
d'actuacions sobrevingudes sorgides durant el
desenvolupament de les obres.

Rend.: 1,000 36.000,00 €

______________________________________________________________________________________________________________

XPA000SA pa Partida alçada d'abonament íntegre per al pagament
a la companyia d'aigua potable en concepte de la
realització dels desviaments de canonades
associades a l'actuació del tram 1.2, segons
informació de detall recollida en l'annex corresponent.

Rend.: 1,000 20.912,05 €

______________________________________________________________________________________________________________

XPA000SE pa Partida alçada a justificar per al pagament a la
companyia elèctrica en concepte a la modificació de
l'escomesa particular elèctrica afectada per l'execució
de la rotonda.

Rend.: 1,000 6.000,00 €

______________________________________________________________________________________________________________

XPA000SV pa Partida alçada d'abonament íntegre per a la
senyalització provisional d'obres durant la totalitat de
duració de les obres i fases necessàries d'execució,
incloent esborrat de senyalització existent, tapat o
retirada de la senyalització vertical existent, tota la
senyalització vertical, horitzontal, abalisaments,
tanques, senyalització lluminosa i proteccions d'obres
així com el seu trasllat durant cada fase d'obra,
senyalistes per a pas alternatiu de trànsit o
moviments, muntatges i desmuntatges dels semàfors
portàtils, fressat de senyalització d'obra, reposició de
tota aquella senyalització vertical i/o horitzontal
existent que hagi quedat malmesa per les obres,
col·locació i retirada de cartells per a desviaments,
itineraris de vianants i camins alternatius durant cada
fase d'obra. Segons indicacions de la DO i CSS per a
cada fase d'obra.

Rend.: 1,000 10.000,00 €

______________________________________________________________________________________________________________
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ANNEX NÚM. 13 EXPROPIACIONS, BÉNS I DRETS AFECTATS  
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ANNEX 13 –EXPROPIACIONS, BÉNS I DRETS AFECTATS 

 

13.1.- Objecte 
Per tal de poder executar les obres descrites en aquest projecte cal ocupar una superfície de terreny 

particular amb dos tipus d’afectacions (expropiació i servitud de pas associada a serveis). Serà 

l’Ajuntament qui posarà a disposició de la Diputació de Barcelona, aquests terrenys afectats, abans 

de l’inici de les obres. 

 

En aquest annex s’informa de la legislació aplicable, s’identifica la finca afectada, la naturalesa dels 

terrenys a expropiar i la superfície afectada, un plànol amb la superfície afectada, feta sobre 

l’aixecament topogràfic fet per a la redacció d’aquest projecte. 

 

13.2.-Legislació aplicable 
La normativa a aplicar és: 

· Llei de 16 de desembre de 1954, sobre expropiació forçosa. 

· Decret de 26 d’abril de 1957, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’expropiació forçosa. 

· Decret legislatiu 2/2009, de 25 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de carreteres (DL 

2/2009). 

· Decret 293/2003, de 18 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament general de carreteres. 

· Reial decret legislatiu 7/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei del sòl i 

rehabilitació urbana. 

· Reial decret 1492/2011, de 24 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament de valoracions de la Llei del 

sòl. 

L’article 35.1 del Decret 293/2003, estableix que els projectes de carreteres i les modificacions 

corresponents han de comprendre la definició del traçat i la determinació dels terrenys, les 

construccions i els altres béns i drets que s’estimi necessari adquirir o ocupar per la construcció, 

defensa o el servei de la via i la seguretat de la circulació, així com la relació de les persones titulars. 

Per tal de poder executar les obres descrites en aquest projecte cal ocupar una superfície de terreny 

particular amb dos tipus d’afectacions (expropiació i servitud de pas associada a serveis). Serà 

l’Ajuntament qui posarà a disposició de la Diputació de Barcelona, aquests terrenys afectats, abans 

de l’inici de les obres. 

 
 
 
 
 

13.2.1-Expropiació de serveis: 
A continuació s’adjunta una taula amb els criteris generals d’aplicació en les expropiacions, servituds i 

ocupacions temporals de la recepció de serveis afectats: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 
*En funció de la instal·lació afectada es poden requerir majors superfícies de les definides en la 
taula. En tot cas el projecte defineix la instal·lació a reposar i la superfície d’ocupació necessària. 
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 Annex 13 – Expropiacions, béns i drets afectats 2 

13.3.- Informació béns afectats en el projecte 
La relació de béns i drets afectats és la següent: 

 

 

A continuació s’adjunta la fitxa cadastral de la finca afectada i un plànol on es grafia la superfície 

afectada sobre l’aixecament topogràfic fet per a la redacció d’aquest projecte: 

 
 

 
  

MUNICIPI 
REFERÈNCIA CADASTRAL 

FINCA 
TITULAR 

CADASTRAL 
SUPERFÍCIE 

AFECTADA m² 
CLASSIFICACIÓ 

 SÒL 

QUALIFICACIÓ 
URBANÍSTICA EXPROPIACIONS  SERVITUD AUTORITZACIONS 

SANT JULIÀ DE 
VILATORTA 3515501DG4431N0001BD El Moll Antic SL 389,30m2 Sòl urbà 

consolidat 

Solar 
d’ocupació 

singular 
389,30m2 47,45m2 (serveis) --------------------- 
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 Annex 13 – Expropiacions, béns i drets afectats 3 

 

 

 

Superfície afectada: 389,30m2 

Superfície afectada: 47,45m2 
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Vàries

1

SITUACIÓ I EMPLAÇAMENT

01

1

SANT JULIÀ

    de  

MAIG 2018

Codi

3647-PC-02

Títol del plànol

Escala Data

Plànol

Full

A-3

A-1

Direcció del projecte Redactor del projecte

Félix Belmar, (ETOP)

Títol del projecte

Àrea de Territori

i Sostenibilitat

Hugo Moreno Moreno, (ETOP)

Cap Oficina Mobilitat i Seguretat Viària Local

Lorena Pérez Poyatos, (ETOP)

DE VILATORTA

ÍNDEX

NÚM. PLÀNOL NOM DEL PLÀNOL NÚM. FULLS

01    SITUACIÓ I EMPLAÇAMENT 1

02
   PLÀNOL DE CONJUNT

1

03    PLANTA DE TOPOGRAFIA 10

04    SERVEIS EXISTENTS 10

05    ENDERROCS 10

06
   DEFINICIÓ GEOMÈTRICA

06.A
          PLANTA SUPERPOSICIÓ

10

06.B
          PLANTA DEFINICIÓ D’EIXOS

3

06.C           PERFILS LONGITUDINALS 3

06.D           PERFILS TRANSVERSALS 3

7    PLANTA PROPOSTA

07.A           PLANTA GENERAL 1

07.B
          PLANTA D’URBANITZACIÓ

10

07.C           SECCIONS 5

07.D           ESTRUCTURES 1

07.E
          ÀMBIT POLÍGON

4

08    INFRAESTRUCTURES DE SERVEIS 10

09    DETALLS 4

10    DISPONIBILITAT DE TERRENYS 10

11
   PLANIFICACIÓ DE LES OBRES

3

NÚMERO TOTAL DEL FULLS
99
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OBJECTE DEL PLEC I ÀMBIT D’APLICACIÓ 

Objecte del Plec General de Prescripcions Tècniques 

 El present Plec General de Prescripcions Tècniques té per objecte definir les especificacions, 

prescripcions, criteris i normes que regiran la construcció de l’Itinerari per a vianants i ciclistes a la BV-5202, PK 

0+000 a PK 1+230. TM. Sant Julià de Vilatorta. 

Àmbit d’Aplicació 

 Les prescripcions d’aquest Plec seran d’aplicació a les obres objecte d’aquest Projecte, en tot el que no 

siguin explícitament modificades pel Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, i restaran incorporades al 

Projecte. En tot cas les condicions establertes en el Contracte d’Obres prevaldrà per sobre d’aquestes Condicions 

Generals en el cas de discrepàncies entre ells. 

 En tots els articles del present Plec General de Prescripcions Tècniques s’entendrà que el seu contingut 

regeix per les matèries que expressen els seus títols en quant no s’oposin per ésser menys restrictives a l’establert 

en disposicions legals vigents. 

Disposicions Generals 

 En tot el que no estigui expressament previst en el present Plec ni s’oposi a ell seran d’aplicació els 

següents documents: 

 

 Plec de Prescripcions Tècniques Generals per Canonades de Sanejament de Poblacions. Aprovació per 

O.M. de 15 de Setembre de 1986 BOE nº 228 de 23 de Setembre de 1986. 

 Normes provisionals per a la redacció de projectes d’Aprovisionament i Sanejament de poblacions.- (En el 

que modifiquin o complementin a les anteriors). 

 Reglamentació Nacional del Treball en la Construcció i Obres Públiques i disposicions complementàries. 

Ordre 11-4-1946 i 8-2-1951. 

 Reglamentació i ordre en vigor sobre seguretat i salut en el treball en la construcció i obres públiques. 

 Reglament d’armes i explosius.- Aprovació per Decret de 27 de Desembre de 1944 (actualització). 

 O.M. de 14 de Març de 1960 i D.C. nº67 de la Direcció General de Carreteres sobre senyalització de les 

obres. 

 Llei 7/1993 de 30 de setembre de Carreteres de la Generalitat de Catalunya. 

Reial Decret 16/1987 referent a Seguretat i Salut en les obres. 

Modificació parcial i ampliació de les Instruccions complementàries MI.BT.004, 007 i 017, annexes el vigent 

reglament electrotècnic per a baixa tensió.- Ordre del Ministre d’Indústria i Energia de 19 de Desembre de 1977. 

 Instrucció per el projecte i l’execució d’obres de formigó de massa o armat EHE actualment en vigor. 

 Instruccions per el Projecte i Execució d’obres de formigó pretensat 

 EHE en vigor. 

 Plec de condicions Facultatives Generals per obres d’aprovisionament d’aigües.- Aprovat per O.M. de 7 

de Gener de 1978 i per obres de sanejament, aprovat per O.M. de 23 d’agost de 1949. 

 Instruccions per a la fabricació i subministrament de formigó preparat (ENPRE-72).- O.M. de 10 de maig 

de 1973. 

 Instruccions per a tubs de formigó armat o pretensat. (CI.ET. 1980). 

 Plec General de Condicions Facultatives per a canonades d’aprovisionament d’aigües, aprovat per O.M. 

de 28 de Juliol de 1974. 

 Plecs de Condicions per a la fabricació, transport i muntatge de canonades de formigó de l’Associació 

Tècnica de Derivats del Ciment.- Barcelona 1960. 

 Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a la recepció de ciments RC-97.- Decret, de la Presidència 

del Govern. 

 Criteris a seguir per a la utilització de ciments inclosos en el Plec de Prescripcions Tècniques Generals per 

a la recepció de ciments RC-97.- Ordre del Ministeri d’Obres Públiques de Juny de 1997. 

 Plec General de Condicions per a la recepció de guixos i escaiola en les obres de construcció. En vigor 

(RY-BS) 1999 

 Normes HTM-73.- De l’Institut Eduardo Torroja. 

 Normes UNE compliment obligatori en el Ministeri d’Obres Públiques.- O.O.M.M. de 5 de Juliol de 1967, 

11 de Maig de 1671 i 28 de Maig de 1974. 

 Normes DIN.- (Les no contradictòries amb les normes FEM) i Normes UNE. 

 Instal·lacions de transport i línies en general.- (O.M. de Febrer de 1949 BOE. 10 d’Abril). 

 Reglament electrotècnic per a baixa tensió.- Decret 2413/1973, del Ministeri d’Indústria de 20 de 

Setembre de 1973. 

 Instruccions complementàries del reglament electrotècnic per a baixa tensió.- Ordre del Ministeri 

d’Indústria de 31 d’Octubre de 1973. 

 Aplicació de les Instruccions de línies aèries de transport d’energia elèctrica d’alta tensió en els serveis 

d’obres públiques.- (O.M. de 10 de Juliol de 1948 BOE de 21 de Juliol) 

 Reglament tècnic de línies elèctriques aèries d’alta tensió.- Decret 3151/1968 de 28 de Novembre. 

 Modificació de la Instrucció complementària MI.BT.025 del vigent reglament electrotècnic per a baixa 

tensió.- Ordre del Ministeri d’Indústria i Energia de 19 de desembre de 1977. 

 Llei d’ordenança i defensa de la indústria nacional.- Llei de 24 de Novembre de 1939. 

 Norma Sismorresistent P.D. S-1.- (Decret 3209/1974 de 30 d’Agost). 

 Normes NLT del laboratori de transports i mecànica del sòl del Centre d’Estudis i Experimentació d’Obres 

Públiques. 

 Mètode d’assaig del Laboratori Central (MOPU). 

 Norma MV 101-1962 “Accions en la Edificació”.- Decret 195/1963, del Ministeri de l’habitatge de 17 de 

Gener de 1963. 

 Norma MV 102-1975.- Càlcul de les estructures d’acer laminat de l’edificació. 

 Norma MV 103-1972.- Càlcul de les estructures d’acer laminat de l’edificació. 
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 Norma MV 104-1966.- Execució de les estructures d’acer laminat en l’edificació. 

 Norma MV 105-1967.- Reblons d’acer. 

 Norma MV 106-1968.- Cargols ordinaris i calibrats, cargols i volanderes d’acer per estructures d’acer 

laminat. 

 Norma MV 107-1968.- Cargols d’alta resistència per estructures d’acer. 

 Instrucció del ministeri d’Obres públiques referent al projecte i obra de Carreteres i vials següents: 

 1.-Instrucción de Carreteres 3.1.IC de 1999 

 2.-Instrucción 5.1. i 5.2. IC: sobre drenatge i drenatge superficial 

 3.-Instrucció 6.1 i 6.2 IC. sobre secció de ferm flexibles 1989 

 4.-Instrucció 8.1. IC. de senyalització vertical de 1999 

 5.-Instrucció 8.2. IC de marques vials 

 6.-Instrucció 8.3 IC de senyalització d’obres (1994) 

 Instruccions ME-762 d’estructures d’acer, de l’Institut Eduardo Torroja de la Construcció i del Ciment. 

 Norma MV 301-1970.- “Impermeabilització de cobertes amb materials bituminosos”. Decret 2752/1971, 

del Ministeri de l’habitatge de 13 d’Agost de 1971. 

 Normes INTA.- (Institut Nacional de Tècnica Aerospacial “Esteban Terradas”) de la comissió 16 sobre 

pintures, vernissos, etc. 

 Plec de Condicions Tècniques de la Direcció General d’Arquitectura.- Ordre del Ministeri de l’habitatge de 

4 de Juny de 1973. 

 Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a Obres de Carreteres PG-3-1975.- Aprovat per  O.M. de 6 

de Febrer de 1976. i posterior modificacions aprovades . 

 Instrucció per el control de fabricació i posada en obre de mescles bituminoses. 

 Norma Tecnològica de l’Edificació NTE-ECS.- Estructures. Càrregues Sísmiques. Ordre del Ministeri de 

l’habitatge de 15 de Febrer de1973. 

 Norma Tecnològica de l’Edificació NTE-IEP.- “Instal·lacions d’Electricitat. Posada a terra” Ordre del 

Ministeri de l’habitatge de 13 de Març de 1973. 

 Norma Tecnològica de l’Edificació.- “Estructures. Càrregues. Retracció”. Ordre del Ministeri de l’habitatge 

de 12 d’Abril de 1973. 

 Norma Tecnològica de l’Edificació NTE-RPA.- “Revestiment de Paraments: Alicatats”. ordre del Ministeri 

de l’habitatge de 25 de Maig de 1973. 

 Norma Tecnològica de l’Edificació NTE-ECV.- “Estructures Càrregues: Vent”. Ordre del Ministeri de 

l’habitatge de 4 de Juny de 1973. 

 Norma Tecnològica de l’Edificació NTE-QAT.- “Cobertes: Terrats transitables”. Ordre el Ministeri de 

l’habitatge de 6 de Juny de 1973. 

 Norma Tecnològica de l’Edificació NTE-RSS.- Revestiments de terres: Soleres” Ordre del Ministeri de 

l’Habitatge  de 4 d’Octubre de 1973. 

 Norma Tecnològica de l’Edificació NTE-QAN- “Cobertes: terrat no transitat”. Ordre del Ministeri de 

l’Habitatge  de 3 de Desembre de 1973. 

 Norma Tecnològica de l’Edificació NTE-FCA.- “Façanes Fusteria d’Acer”. Ordre del Ministeri de 

l’Habitatge  de 28 de Gener de 1974. 

 Norma Tecnològica de l’Edificació NTE-IEB.- “Instal·lacions d’ electricitat: Baixa Tensió”. Ordre del 

Ministeri de l’Habitatge  de 13 d’Abril de 1974.  

 Norma Tecnològica de l’Edificació NTE-PRG.- “Revestiments de Paraments: Guarnits i lliscats”. Ordre del 

Ministeri de l’Habitatge  de 25 d’Abril de 1974. 

 Norma Tecnològica de l’Edificació NTE-EFB.- “Estructures de Fàbrica de Blocs”. Ordre del Ministeri de 

l’Habitatge  de 27 de Juliol de 1974. 

 Norma Tecnològica de l’Edificació NTE-RPE.- “Revestiment de Paraments: Arrebossats” Ordre 

del Ministeri de l’Habitatge  de 5 de Novembre de 1974. 

 Norma Tecnològica de l’Edificació NTE-ADD.- “Condicionament del terreny. Desmunts: Demolicions”. 

Ordre del Ministeri de l’Habitatge  de 10 de  Febrer de 1975. 

 Norma Tecnològica de l’Edificació NTE-EHV.- “Estructures de formigó armat: Bigues”. Ordre del Ministeri 

de l’Habitatge  de 24 de Febrer de 1975. 

 Norma Tecnològica de l’Edificació NTE-IEI.- “Instal·lacions d’ Electricitat: Enllumenat  interior”. Ordre 

del Ministeri de l’Habitatge  de 8 de Novembre de 1975. 

 Norma Tecnològica de l’Edificació NTE-CEG.- “Ciments Estudis: Geotècnics. Ordre del Ministeri de 

l’Habitatge  de 10 de Desembre de 1975. 

 Norma Tecnològica de l’Edificació NTE-ADV.- “Condicionament del terreny. Desmuntatge: Buidats”. 

Ordre del Ministeri de l’Habitatge  de 1 de Març de 1976. 

 Norma Tecnològica de l’Edificació NTE-ECG.- “Estructures Càrregues: Gravitatòries”. Ordre del Ministeri 

de l’Habitatge  de 10 de Juny de 1976.- 

 Norma Tecnològica de l’Edificació NTE-ADZ.- “Condicionament del terreny. Desmuntatges: Rases i 

Pous”. Ordre del Ministeri de l’Habitatge de 29 de Desembre de 1976. 

 Norma Tecnològica de l’Edificació NTE-ADE.- “Condicionament del terreny. Desmuntatges: 

Explanacions”. Ordre del Ministeri de l’Habitatge  de 25 de Març de 1977”. 

 Norma Tecnològica de l’Edificació NTE-ASD.- Condicionament del terreny. Sanejament: Drenatges i 

drenants”. Ordre del Ministeri de l’Habitatge  de 18 d’Abril de 1977. 

 Norma Tecnològica de l’Edificació NTE-CCT.- “Fonamentacions. Contencions:  Talús”. Ordre del Ministeri 

de Obres Públiques i Urbanisme de 22 de Novembre de 1977. 

 Norma ASTM C76.-ReinforcedConcreteCulvert, StormDrainandSewerPipe. 

 Norma ASTM C361.-ReinforcedConcreteLow-HeadPressurePipe 

 Norma ASTM C443.-Joints for Circular ConcreteSewerandCulvertPipe, withRubberGaskets. 

 Norma ASTN C478.-PrecastReinforcedConcreteManholaRisersand Tops. 

 Norma ASTM C506.-ReinforcedConcrete, ArchCulvert, StormDrainandSewerPipe. 

 Norma ASTM C655.-ReinforcedConcrete D-LoadCulvert, StormDrainandSewerPipe. 

 Norma ASTM C789.-PrecastReinforcedConcrete Box Sections for Culverts, SotrmDrainsandSewers. 

 Norma ASTM C877.-ExternalSealingBands for NoncircularConcreteSewer, StormDrainandCulvertPipe. 

 Norma ASTM C923.-Resilient. Connectors betweenReinforced Concret ManholeStructureandPipe. 
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 Norma ASTM C497.-TestingsConcretePipeandTile. 

 Norma “Pipe, Asbestos - Cement”.- Federal Specifications 55-P-351a  (Pressure). 

 Norma “Pipe, Asbestos, - Cement, Sewer, Nonpressure”.- SS-P331a (Pressure) 

 Norma “Pipe, Asbestos - Cement, Sewer, Nonpressure”.-  SS-P331c 

 Norma “Tentative Standard Specification for Asbestos-Cement WaterPipe”.-  AWWA CHOOT. 

 Norma ASTM C296.- Asbestos - Cement PressurePipe. 

 Norma ASTM C428.- Asbestos - Cement NonpressureSewerPipe. 

 Norma ASTM C500.-Testing Asbestos - Cement Pipe. 

Norma ASTM C14.-ConcreteSewer, SotrmDrainandCulvertPipe. 

 Norma ASTM C497.- Standard Methods of TestingconcretePipe, Setion or Tile. 

 Norma ASTM C465.- Additius químics. 

 Serán de compliment també aquelles normes i plecs de prescripcions tècniques aprovades per 

DIPUTACIÓ DE BARCELONA i els seus organismes  com per exemple, el Plec de Qualitat en les obres, el Plec de 

Prescripcions tècniques de Parcs i Jardins, el Plec de mesures mediambientals i de seguretat vial. 

 En general, quantes prescripcions figuren a les Normes, Instruccions o Reglaments oficials, que guarden 

relació amb les obres del present projecte, amb les seves instal·lacions complementàries o amb els treballs 

necessaris per realitzar-les. 

CONDICIONS GENERALS 

Documents del Projecte 

 S'entén per capítols contractuals, aquells que resten incorporats al contracte i que són d'obligat 

compliment, llevat modificacions degudament autoritzades. Aquests capítols, en cas de licitació sota pressupost, 

són: Plànols, Plec de Condicions, Quadre de preus núm. 1 i Pressupost Total. 

 La resta de documents o dades del Projecte són documents informatius: Memòria, annexes, amidaments 

i pressupostos parcials. 

 Els esmentats documents informatius representen únicament una opinió fonamentada de la propietat, 

sense que això suposi que es responsabilitzi de la certesa de les dades que es subministren. Aquestes dades han 

de considerar-se, tant sols, com a complement d'informació que el Contractista ha d'adquirir directament i amb els 

seus propis mitjans. 

 Solament els documents contractuals, definits a l'apartat anterior constitueixen la base del contracte; per 

tant, el Contractista no podrà al·legar modificació de les condicions del contracte en base a les dades contingudes 

en els documents informatius, llevat que aquestes dades apareguin en alguns documents contractuals. 

 El Contractista serà, doncs, responsable de les errades que es puguin derivar de no obtenir la suficient 

informació directa que rectifiqui o ratifiqui la continguda en els documents informatius del Projecte. 

 En cas de contradicció entre els Plànols i les Prescripcions Tècniques Particulars preval el que s'ha 

prescrit en aquestes últimes. En qualsevol cas, ambdós documents prevalien sobre les Prescripcions Tècniques 

Generals. 

 El que s'ha esmentat en el Plec de Condicions i omès en els Plànols o viceversa, haurà de ser executat 

com si hagués estat exposat en ambdós documents, sempre que a judici del Director, quedin prou definides les 

unitats d'obra corresponents i aquestes tinguin preu en el Contracte. 

Direcció d’obra 

 Les atribucions assignades en el present Plec al Director d’Obra i que li assigna la legislació Vigent, 

podran ésser delegats amb el seu personal col·laborador d’acord amb les prescripcions establertes, i poden exigir 

al Contractista que dits atributs delegats s’emeten explícitament en ordre que consti en el corresponent “Llibre 

d’Ordenances” d’Obra. 

 Qualsevol membre de l’equip col·laborador del Director d’Obra, inclòs explícitament a l’òrgan de la 

Direcció d’Obra, podrà donar en cas d’emergència, a judici d’ell mateix, les instruccions que estimi pertinents 

dintre de les atribucions legals, que seran d’obligació compliment pel Contractista. 

 La inclusió en el present Plec de les expressions Director d’Obra i Direcció d’Obra són pràcticament 

ambivalents, tenint en compte l’anteriorment anunciat, s’entén així que en indicar Direcció d’Obra, les funcions o 

tasques a que es refereix dita expressió són presumiblement delegables. 

 La Direcció, fiscalització i vigilància de les obres serà exercida per DIPUTACIÓ DE BARCELONA o en la 

persona o entitat designada per l’esmentada entitat. 

 Les funcions del Director, en ordre a la Direcció, control i vigilància de les obres que fonamentalment 

afecten a les seves relacions amb el Contractista, són les següents: 

- Exigir al Contractista, directament o a través del personal a les seves ordres, el compliment de les condicions 

contractuals. 

- Garantir l’execució de les obres amb estricta subjecció al projecte aprovat, o modificacions degudament 

autoritzades, i el compliment del programa de treballs. 

- Definir aquelles condicions tècniques que els Plecs de Prescripcions corresponents deixin a la seva decisió. 

- Resoldre totes les qüestions tècniques que sorgeixin en quant a interpretació de plànols, condicions de materials 

i d’execució d’unitats d’obra, sempre que no es modifiquin les condicions del Contracte. 

- Redactar els compliments o rectificacions del Projecte que facin falta. 

- Estudiar les incidències o problemes plantejats en les obres que impedeixen el normal compliment del Contracte 

o aconsellin la seva modificació, tramitació, en el seu cas, les propostes corresponents. 

- Proposar les actuacions procedents per obtenir, dels organismes oficials i dels particulars, els permisos i 

autoritzacions necessàries per a l’execució de les obres i ocupació dels béns afectats per ells, i resoldre els 

problemes plantejats pels serveis i servituds relacionades amb les mateixes. 

- Assumir personalment i sota la seva responsabilitat, en cas d’urgència o gravetat, la direcció immediata, per la 

qual el Contractista deurà posar a la seva disposició el personal, material de l’obra i maquinària necessària. 

- Acreditar al Contractista les obres realitzades, conforme a allò que es disposa en els documents del contracte. 

- Participar en les recepcions provisionals i definitiva i redactar la liquidació de les obres, conforme a les normes 

legals establertes. 
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- El Contractista estarà obligat a prestar la seva col·laboració al Director per al normal compliment de les funcions 

a aquest encomanades. 

- Preparar la documentació final de l’Obra i expedir el Certificat final d’Obra. 

Organització i Representació del Contractista. 

 El Contractista, amb l’oferta, inclourà un Organigrama designat per les diferents funcions del personal que 

compromet en la realització dels treballs, incloent com a mínim les funcions que més endavant s’indiquen, amb 

independència de que en funció de la grandària de l’obra poden ésser assumides vàries d’elles per una mateixa 

persona. 

 El Contractista nomenarà a la persona que hagi d’estar per part seva al front de les obres per representar 

com a “Delegat d’Obra”, segons el disposat en el Plec de Clàusules Administratives Generals per a la Contractació 

d’Obres de l’Estat, i Plecs de Licitació. 

 Aquesta representació, com a plena dedicació de l’obra, tindrà la titulació d’Enginyer Superior i 

l’experiència professional suficient, a judici de la Direcció d’Obra, i haurà de residir a la zona on es desenvoluparan 

els treballs i no podrà ésser substituït sense previ coneixement i acceptació per part d’aquella. 

 Igualment, comunicarà els noms, condicions i organigrames addicionals de les persones que dependran 

de l’esmentat representant, han de tenir comandament i responsabilitat en sectors de l’obra, sent obligat, al 

menys, que existeixi amb plena dedicació un titulat de grau superior responsable del control de qualitat. Serà 

d’aplicació tot allò que s’ha indicat anteriorment i podrà realitzar-se prèvia aprovació de la Direcció d’Obra o per 

ordre d’aquesta. 

 El Contractista inclourà amb la seva oferta els “currículum vitae” del personal de la seva organització que 

assignarà a aquests treballs, fins el nivell de l’encarregat inclòs, en la intel·ligència de que qualsevol modificació 

posterior, només podrà realitzar-se prèvia aprovació de la Direcció d’Obra o per ordre d’aquesta. 

 Abans d’iniciar-se els treballs, la representació del Contractista i la Direcció d’Obra, acordaran els detalls 

de les seves relacions establint-se mètodes i procediments per a comunicació escrita entre ambdós, transmissió 

d’ordres, així com la periodicitat i nivell de reunions per a control de la marxa de les obres. 

Documents a lliurar al Contractista. 

 Els documents, tant del Projecte com altres complementaris, que la Direcció d’Obra lliuri al Contractista 

poden tenir un valor contractual o merament informatiu, segons el seu detall a continuació: 

Documents contractuals. 

 Serà d’aplicació el que es disposa en els articles del Reglament General de Contractació i les 

Administracions Públiques. 

 En el cas de considerar-se necessari qualificar de contractual qualsevol altre document del Projecte, és 

farà constar així en el Plec de Prescripcions Tècniques. 

 Particularitats establertes a continuació les normes per les que regiran els incidents de contractació amb 

els altres documents contractuals. Malgrat tot l’anterior, el caràcter contractual només es considera aplicable a 

l’esmentada documentació si s’indica expressament en els Plecs de Licitació. 

Documents informatius 

 Les dades sobre sondeigs, procedència de materials (a menys que tal procedència s’exigeixi en el Plec de 

Prescripcions Tècniques Particulars), assaigs, condicions locals, diagrames de moviments de terres, estudis de 

maquinària, de condicions climàtiques, de justificació de preus i, en general, tots els que inclouen habitualment a 

la Memòria dels Projectes, són documents informatius i, en conseqüència, hauran d’acceptar-se tant sols com a 

complements de la informació que el Contractista ha d’adquirir directament i amb els seus propis mitjans. 

 Per tant, el Contractista serà responsable dels errors que es poden derivar del seu defecte o negligència 

en la consecució de totes les dades que afecten al contracte, al planejament i a l’execució de les obres. 

Compliment de les ordenances i normativa vigents 

 El Contractista està obligat al compliment de la legislació vigent que per qualsevol concepte, durant el 

desenvolupament dels treballs, els sigui d’aplicació, encara que no expressament indicat en aquest Plec o en 

qualsevol altre document de caràcter contractual. 

 Particularment el Contractista haurà de reparar, a càrrec seu, els serveis públics o privats fets malbé, 

indemnitzant a les persones o propietats que resultin perjudicades. El Contractista adoptarà mesures necessàries 

per tal d'evitar la contaminació dels rius, llacs i dipòsits d'aigua així com del medi ambient, per l'acció de 

combustible, olis, lligants, fums, etc., i serà responsable dels danys i perjudicis que es puguin causar. 

 El Contractista haurà de mantenir, durant l'execució de l'obra, i refer al seu acabament, les servituds 

afectades, sent al seu compte els treballs necessaris. 

Obligacions i Drets del Contractista. 

Obligacions Generals corresponents al Contractista. 

a) Organitzar els treballs de construcció, redactant els plans d’obra que calguin i projectant o autoritzant les 

instal·lacions provisionals i mitjans auxiliars de l’obra. 

b) Elaborar, quant es requereixi, el Pla de Seguretat i Higiene de l’obra en aplicació de l’estudi corresponent i 

disposar, en tot cas, l’execució de les mesures preventives, vetllant pel seu compliment i per l’observació de la 

normativa vigent en matèria de seguretat i higiene en el treballs. 

c) Subscriure amb la Direcció d’Obra i la resta d’Entitats afectades, l’acta de replanteig de l’obra. 

d) Ostentar la direcció de tot el personal que intervingui en l’obra i coordinar les intervencions dels 

subcontractistes. 

e) Assegurar la idoneïtat de tots i cada un dels materials i elements constructius que s’utilitzin, comprovant els 

preparats en obra i rebutjant, per iniciativa pròpia o per prescripció de la Direcció d’Obra, el subministres o 

prefabricats que no compti amb les garanties o documents d’idoneïtat requerits per les normes d’aplicació. 
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f) Custodiar el Llibre d’ordres i seguiment de l’obra, i donar “l’assabentat” a les anotacions que es practiquin en el 

mateix. 

h) Preparar les certificacions parcials d’obra i la proposta de liquidació final. 

i) Subscriure amb el Promotor i la Direcció Facultativa les actes de recepció provisional i definitiva. 

j) Concretar les assegurances d’accident de treball i de danys a tercers durant l’obra. 

Verificació dels documents del projecte. 

 Abans d’iniciar les obres, el Constructor consignarà per escrit que la documentació aportada li resulta 

suficient per la comprensió de la totalitat de l’obra contractada o, en cas contrari, sol·licitar els aclariments 

pertinents. 

Pla de Seguretat i Salut 

 El Contractista, a la vista del Projecte d’Execució que contingui el Projecte de Seguretat i Salut presentarà 

el Pla de Seguretat i Salut dels treballadors de l’obra a l’aprovació de la Direcció facultativa. 

Oficina a l’obra 

 El Contractista habilitarà a l’obra una oficina en la que existirà una taula o tauler adient, en el qual poder 

estendre i consultar els plànols. En dita oficina tindrà sempre el Contractista a disposició de la Direcció Facultativa: 

- El Projecte d’ Execució complert, inclosos els complements que, en el seu cas, redacti la Direcció 

Facultativa. 

- La llicència d’Obres. 

- El llibre d’Ordenances i Assistències. 

- El llibre d’Incidències. 

- El Reglament i Ordenances de Seguretat i Salut en el Treball. 

- La documentació de les assegurances esmentades als articles corresponents. 

 Disposarà a més el Constructor una oficina per a la Direcció facultativa, convenientment condicionada per 

que en ella es pugui treballar amb normalitat a qualsevol hora de la jornada. 

Presència del constructor a l’obra 

 El Cap d’Obra, per si mateix o per mitjà dels seus tècnics o encarregats, estarà present durant la jornada 

legal de treball i acompanyarà a la Direcció Facultativa, en les visites que hi hagi a les obres, posant-se a la seva 

disposició per a la pràctica dels reconeixements que es considerin necessaris i subministrarà les dades precises 

per la comprovació d’amidaments i liquidacions. 

Treballs no estipulats expressament. 

 És obligatori del contracte executar quant sigui necessari per la bona construcció i aspecte de les obres, 

encara quant no s’hagi expressament determinat en els documents del Projecte, sempre que, sense separar-se 

del seu esperit i recta interpretació, ho disposi el Director d’Obra dins dels límits de possibilitats que els 

pressupostos habilitin, per cada unitat d’obra i tipus d’execució. 

Interpretacions, aclariments i modificacions dels documents del projecte. 

 Quan es tracta d’aclarir, interpretar o modificar preceptes dels Plecs de Condicions o indicacions dels 

plànols o croquis, les ordres i instruccions corresponents es comunicaran precisament per escrit al Constructor; 

per part seva, aquest haurà de tornar els originals o les còpies subscrivint amb la seva signatura l’interessat, que 

figurarà al peu de totes les ordres, avisos o instruccions que rebi. 

 Qualsevol reclamació que en contra de les disposicions preses per aquests cregui oportú fer el 

Constructor, haurà de dirigir-la, dins del termini de tres dies, a qui la hagi dictat, la qual donarà al Constructor el 

corresponent rebut, si aquest ho sol·licités. 

 El Constructor podrà requerir de la Direcció d’Obra, segons les seves respectives comeses, les 

instruccions o aclariments que calguin per a la correcta interpretació i execució del que s’ha projectat. 

Reclamacions contra les ordres de la direcció facultativa. 

 Les reclamacions que el Contractista vol fer contra les ordres o instruccions demanades de la Direcció 

Facultativa, només podrà presentar-les, a través de la Direcció d’Obra, davant la Propietat, si són de l’ordre 

econòmic i d’acord amb les condicions estipulades en els Plecs de Condicions corresponents. Contra disposicions 

d’ordre tècnic de la Direcció d’Obra, no s’admetrà cap reclamació; el Constructor podrà salvar la seva 

responsabilitat, si ho considera oportú, mitjançant exposició raonable dirigida a la Direcció d’Obra, el qual podrà 

limitar la seva resposta a l’acusament de recepció, que en tot cas serà obligatori per aquest tipus de reclamacions. 

Recusació pel Contractista del personal nomenat per la Direcció d’Obra 

 El Contractista no podrà recusar la Direcció Facultativa o personal encarregat per aquest de la vigilància 

de les obres, ni demanar que per part de la propietat es designin altres facultatius per als reconeixements. 

 Quant es cregui perjudicat per la tasca d’aquests, procedirà d’acord amb l’estipulat a l’article precedent, 

però sense que per aquesta causa puguin interrompre ni pertorbar la marxa dels treballs. 

Faltes del personal 

 La Direcció Facultativa, en supòsits de desobediència a les seves instruccions, manifesta incompetent o 

negligència greu que comprometin o pertorbin la marxa dels treballs, podrà requerir el Contractista per que aparti 

de l’obra els dependents o operaris causants de la pertorbació.  

 El Contractista podrà subcontractar capítols o unitats d’obra a altres contractistes i industrials, amb 

subjecció en el seu cas, a l’estipulat en el Plec de Condicions Particulars i sense perjudici de les seves obligacions 

com a Contractista general de l’obra. 
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DESCRIPCIÓ DE LES OBRES 

Documents que defineixin les obres i ordres de prelació 

 Les obres es defineixen en els Plànols i els Plecs de Prescripcions Tècniques Generals i Particulars. 

Plànols 

 Les obres es realitzaran d’acord amb els plànols del Projecte utilitzat per la seva adjudicació i amb les 

instruccions i plànols complementaris d’execució que, amb detall suficient per la descripció de les obres, lliurarà la 

Propietat al Contractista. 

Plànols complementaris 

 El Contractista haurà de sol·licitar el dia primer de cada mes els plànols complementaris d’execució, 

necessaris per definir les obres que hagin de realitzar-se seixanta (60) dies després de la data indicada. Els 

plànols sol·licitats en aquestes condicions seran lliurats al Contractista en un termini no superior a trenta (30) dies. 

Interpretació dels plànols 

 Qualsevol dubte en la interpretació dels plànols haurà de ser comunicada al Director de l’Obra, el qual, 

abans de quinze (15) dies, donarà les explicacions necessàries per aclarir els detalls que no estiguin perfectament 

definits en els plànols. 

Confrontació de plànols i mides 

 El Contractista haurà de confrontar, immediatament després de rebuts, tots els plànols que l’hi hagin estat 

facilitats, i haurà d’informar aviat al Director de l’Obra sobre qualsevol anomalia o contradicció. Les cotes dels 

plànols prevaldran sempre sobre les mides a escala. 

 El Contractista haurà de confrontar els diferents plànols i comprovar les cotes abans d’aparellar l’obra i 

serà responsable de qualsevol error que hagi pogut evitar de fer. 

Contradiccions, omissions o errades en la documentació 

 L’esmentat en els Plecs de Prescripcions Tècniques Generals i Particulars i omès en els Plànols o 

viceversa, haurà d’ésser executat com si estigués en tots aquests documents. 

 En cas de contradicció entre els plànols del Projecte i els Plecs de Prescripcions, preval el prescrit en 

aquests últims. 

 Les omissions en els Plànols i Plecs a les descripcions errònies de detalls de l’Obra, que siguin 

manifestament indispensables per portar a terme l’esperit o la intenció exposada en els Plànols i Plecs o que per 

ús i costums hagin de ser realitzats, no només no eximeix al Contractista de l’obligació d’executar aquests detalls 

d’obra omesos o erròniament descrits, sinó que, pel contrari, hauran d’ésser executats com si haguessin estat 

complerts i correctament especificats. 

 Per a l’execució dels detalls esmentats, el Contractista prepararà uns croquis que proposaran al Director 

d’Obra per la seva aprovació i posterior execució i abonament. 

 En tot cas, les contradiccions, omissions o errors que s’adverteixen en aquests documents pel Director, o 

pel Contractista, hauran de reflectir-se perceptivament a l’Acta de Comprovació del Replanteig. 

Descripció de les obres en el Plec de Prescripcions 

 En el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars s’inclourà la descripció de les obres a les que aquest 

Plec de Prescripcions Tècniques Generals haurà d’aplicar-se, a més de l’establert en el Plec de Prescripcions 

Tècniques Particulars. 

 En el cas de que el present Plec de Prescripcions Tècniques Generals prevegi diferents opcions per a 

determinat material, sistema d’execució, unitat d’obra, assaig, etc., el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars 

fixarà exactament la que sigui d’aplicació. 

DESPESES A CÀRREC DEL CONTRACTISTA 

 Aniran a càrrec del Contractista les següents despeses: 

- Despeses corresponents a instal·lacions i equips de maquinària i escomeses provisionals de Serveis. 

- Despeses de construcció i retirada de tota classe de construccions auxiliars, instal·lacions, ferramentes. 

- Despeses de llogaters o adquisició de terrenys per a dipòsit de maquinària i materials. 

- Despeses de protecció d'aplec i de la pròpia obra contra tot deteriorament. 

- Despeses de muntatge, conservació i retirada d'instal·lacions per al subministrament d'aigua i energia 

elèctrica, necessaris per a l'execució de les obres, així com els drets, taxes o impostos de presa, comptadors, etc. 

- Despeses i indemnitzacions que es produeixin en les ocupacions temporals; despeses d'explotació i 

utilització de préstecs, pedreres, lleres i abocadors. 

- Despeses de retirada de materials rebutjats, evacuació de restes, neteja general de l'obra i zones 

confrontades afectades per les obres, etc. 

- Despeses de permisos o llicències necessàries per a l'execució excepte dels corresponents a 

Expropiacions i Serveis afectats. 

- Despeses de Senyalització per a desviament de trànsit afectat per l’obra. 

- Despeses d’accés i vials provisionals. 

- Qualsevol altre tipus de despesa no especificada es considerarà inclosa en els preus unitaris contractats. 

REPLANTEIG DE LES OBRES 

 El Contractista realitzarà tots els replantejaments parcials que siguin necessaris per a la correcta execució 

de les obres, que han de ser aprovats per la Direcció. Haurà també de materialitzar sobre el terreny, tots els punts 

de detall que la Direcció consideri per l'acabament, en planta i perfil de les diferents unitats. Tots els materials, 

equips i mà d'obra, necessaris per aquest treballs, aniran a càrrec del Contractista. 
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MATERIALS 

 Si les procedències de materials fossin fixades en els documents contractuals, el Contractista haurà 

d'utilitzar obligatòriament les esmentades procedències, llevat l'autorització expressa del Director de l'obra. 

 Si per no complir les prescripcions del present Plec es rebutgen materials procedents de l'explanació, 

préstecs i pedreres, que figuren com utilitzables només en els documents informatius, el Contractista tindrà 

obligació d'aportar altres materials que acompleixin les prescripcions, sense que per això tinguin dret a un nou 

preu unitari. 

 El Contractista obtindrà a càrrec seu totes les despeses, cànons, indemnitzacions, etc., que es presentin 

per l’aportació de material així com la seva retirada a abocadors controlats. 

 El Contractista notificarà a la Direcció de l'obra, amb suficient antelació, les procedències dels materials 

que es proposa utilitzar, aportant les mostres i les dades necessàries, tant pel que es refereix a la quantitat com a 

la qualitat. 

DESVIAMENTS PROVISIONALS 

 El Contractista executarà o condicionarà en el moment oportú, les carreteres, camins o accessos 

provisionals per al desviament, que imposin les obres en relació amb el trànsit general i amb els accessos dels 

confrontats, d'acord amb com es defineix en el Projecte o a les instruccions que rebi de la Direcció. Els materials i 

les unitats d'obra que comporten les esmentades obres provisionals, compliran totes les prescripcions del Present 

Plec, com si fossin obres definitives. 

 Aquestes obres seran d'abonament, amb càrrec a les partides alçades que per tal motiu figurin en el 

pressupost. En cas que no hi siguin, s’entendrà com a despesa general del contractista. 

 Si aquests desviaments no fossin necessaris per a l'execució normal de les obres, a judici de la Direcció, 

sent, per tant, conveniència del Contractista per facilitar o accelerar l'execució de les obres, no seran 

d'abonament. 

 Tampoc seran d'abonament els camins d'obra com accessos, pujades, passos provisionals i altres obres 

necessàries per a la circulació interior de l'obra o per transport de materials de l'obra, o per accessos i circulació 

del personal de la propietat i visites d'obra. Malgrat tot, el Contractista haurà de mantenir els esmentats camins 

d'obra i els accessos en bones condicions de circulació. 

 La conservació durant el termini d'utilització d'aquestes obres provisionals serà a càrrec del contractista. 

ABOCADORS 

 La localització d'abocadors, així com les despeses que comporti la seva utilització, seran a càrrec del 

Contractista. 

 Si en els amidaments i documents informatius del projecte es suposa que el material de l'excavació de 

l'aplanament, fonaments o rases ha d'utilitzar-se per terraplè, replens, etc. i la Direcció d'obra rebutja l'esmentat 

material per no complir les condicions del Present Plec, el Contractista haurà de transportar l'esmentat material a 

abocadors sense dret a cap abonament complementari en la corresponent excavació, ni increment del preu del 

Contracte per haver d'emprar majors quantitats de material procedent de préstecs. 

 El Contractista resta obligat a portar a Plantes de Reciclatge aquells materials sobrants de l’obra que 

siguin susceptibles de ser reciclats. 

SERVITUDS I SERVEIS AFECTATS 

 Els objectes afectats seran traslladats o retirats per les Companyies i Organismes corresponents. 

 Malgrat tot, tindrà l'obligació de realitzar els treballs necessaris per la localització, protecció o desviament, 

en tot cas, dels serveis afectats de poca importància que la Direcció consideri convenient per a la millora del 

desenvolupament de les obres, si bé aquest treballs seran de pagament al Contractista, ja siguin amb càrrec a les 

partides alçades existents a l'efecte en el pressupost o per unitats d'obra, amb aplicació dels preus del Quadre 

núm. 1. 

PREUS UNITARIS 

 El preu unitari que apareix en lletra en el Quadre de Preus núm. 1, serà el que s'aplicarà en els 

amidaments per obtenir l'import d'Execució Material de cada unitat d'obra. 

 Els preus unitaris que figuren en el Quadre de Preus núm. 1 inclouen sempre, llevat prescripció expressa 

en contra d'un document contractual, i que no figurin en la descomposició del quadre núm. 2 ni en la justificació de 

preus, els següents conceptes: subministrament (inclosos drets de patents, cànon d'extracció, etc.), transports, 

aplec, manipulació i utilització de tots els materials usats en l'execució de la corresponent unitat d'obra; les 

despeses de mà d'obra, maquinària, mitjans auxiliars, ferramentes, instal·lacions, etc.; les despeses de tots tipus 

d'operacions normalment o incidentalment necessàries per acabar la unitat corresponent i els costos indirectes. 

 La descomposició dels preus unitaris que figura en el Quadre de Preus núm. 2 és d'aplicació exclusiva a 

les unitats d'obra incompletes, el Contractista no podrà reclamar modificació dels preus en lletra del Quadre núm. 

1, per les unitats totalment executades, per errades i omissions en la descomposició que figura en el Quadre de 

Preus núm. 2. A l'encapçalament d'ambdós quadres de preus figura una advertència a l'efecte. 

 La descripció de les operacions i materials necessaris per executar cada unitat d'obra, que figura en els 

corresponents Articles del Present Plec, no és exhaustiva sinó enunciativa, per a la millor comprensió del 

conceptes que comprèn la unitat d'obra. Per això, les operacions o materials no relacionats però necessaris per 

executar la unitat d'obra en la seva totalitat, formen part de la unitat i conseqüentment, es consideren inclosos en 

el preu unitari corresponent. 
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PARTIDES ALÇADES 

 Les partides que figuren com a "pagament íntegre" en les Prescripcions Tècniques particulars, en els 

quadres de preus o en els Pressupostos parcials o generals, es pagaran íntegrament al Contractista, un cop 

realitzats els treballs als quals corresponen. 

 Les partides alçades "a justificar" es justificaran a partir del Quadre de Preus núm. 1 i, en el seu defecte, a 

partir dels preus unitaris de la Justificació de Preus. 

TERMINI DE GARANTIA 

 El termini de garantia de l'obra serà d'un (1) any comptat a partir de la Recepció Provisional, llevat que en 

el Contracte es modifiqui expressament aquest termini. 

 Aquest termini s'estendrà a totes les obres executades sota el mateix contracte (obra principal, 

abalissament, senyalització i barreres, plantacions, enllumenat, instal·lacions elèctriques, edificacions, obres 

auxiliars, etc.). En cas de Recepcions parcials, hom es regirà pel que disposa l'article 171 del Reglament General 

de Contractació de l'Estat. 

CONSERVACIÓ DE LES OBRES 

 Definició: Es defineix com a conservació de l'obra els treballs de neteja, acabaments, entreteniments i 

reparació, i tots aquells treballs que siguin necessaris per mantenir les obres en perfecte estat de funcionament i 

policia. L'esmentada conservació s’estén a totes les obres executades sota el mateix contracte (obra principal, 

balissament, senyalitzacions i barreres, plantacions, enllumenat, instal·lacions elèctriques, edificacions, obres 

auxiliars, etc.). 

 El present article serà d'aplicació des de l'ordre d’endegaments de les obres fins a la recepció definitiva. 

Totes les despeses originades en aquest concepte seran a compte del Contractista. 

 Seran a càrrec del Contractista la reposició d'elements que s'hagin deteriorat o hagin estat objecte de 

robatori. El Contractista haurà de tenir en compte al càlcul de les seves proposicions econòmiques les despeses 

corresponents a les reposicions esmentades o a les assegurances que siguin convenients. 

EXISTÈNCIA DE TRÀNSIT DURANT L'EXECUCIÓ DE LES OBRES 

 L'existència de determinats vials que s'hagin de mantenir en servei durant l'execució de les obres no serà 

motiu de reclamació econòmica per part del Contractista. El Contractista programarà l'execució de les Obres de 

manera que les interferències siguin mínimes i, si s'escau, construirà els desviaments provisionals que siguin 

necessaris, sense que això sigui motiu d'increment del preu del contracte. Les despeses ocasionades pels 

anteriors conceptes i per la conservació dels vials de servei esmentats es consideren incloses en els preus del 

contracte i en cap moment podran ser objecte de reclamació. En el cas de que l'anterior impliqui la necessitat 

d'executar determinades parts de les Obres per fases, aquestes seran definides per la Direcció de les Obres i el 

possible cost addicional es considerarà com en l'apartat anterior inclòs en els preus unitaris. 

INTERFERÈNCIA AMB ALTRES CONTRACTISTES 

 El Contractista programarà els treballs de manera que durant el període d'execució de les obres sigui 

possible executar treballs de jardineria, obres complementàries com poden ser execució de xarxes elèctriques, 

telefòniques o altres treballs. En aquest cas el Contractista complirà les ordres de la Direcció referents a l’execució 

de les Obres per fases que marcarà la Direcció de les Obres a fi de delimitar zones amb determinades unitats 

d'obra totalment acabades a fi d'endegar els treballs complementaris esmentats. Les possibles despeses 

motivades per eventuals paralitzacions o increments de cost deguts a l'esmentada execució per fases, es 

consideren incloses en els preus del contracte i no podran ser en cap moment objecte de reclamació. 

EXISTÈNCIA DE SERVITUDS I SERVEIS EXISTENTS 

 Quan sigui necessari executar determinades unitats d'obra, en presència de servituds de qualsevol tipus o 

de serveis existents que sigui necessari respectar o bé quan s'escaigui l'execució simultània de les Obres i la 

substitució o reposició de serveis afectats, el Contractista estarà obligat a emprar els mitjans adequats per a 

l'execució del treball de manera que s'eviti la possible interferència i el risc d'accidents de qualsevol tipus. 

 El Contractista sol·licitarà a les diferents entitats subministradores o propietaris de serveis plànols de 

definició de la posició dels esmentats serveis, i localitzarà i descobrirà les canonades de serveis enterrats 

mitjançant treballs d'excavació manual. Les despeses originades o les disminucions de rendiment originades es 

consideraren incloses en els preus unitaris i no podran ser objecte de reclamació. 

DESVIAMENT DE SERVEIS 

 Abans de començar les excavacions, el Contractista, fonamentat en el plànols i dades de què disposi, o 

mitjançant la visita als serveis si és factible, haurà d'estudiar i replantejar sobre el terreny els serveis i instal·lacions 

afectades, considerar la millor manera d'executar els treballs per no fer-los malbé i assenyalar aquells que, en 

últim cas, consideri necessari modificar. 

 Si l'enginyer Director es mostra conforme, sol·licitarà de l'Empresa i Organismes corresponents, la 

modificació d'aquestes instal·lacions. 

 Malgrat tot, si amb la finalitat d'accelerar les obres, les empreses interessades recapten la col·laboració 

del Contractista, aquest haurà de prestar l'ajuda necessària. 
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MESURES D'ORDRE I SEGURETAT 

 El Contractista està obligat a adoptar mesures d'ordre i seguretat necessàries per a la bona i segura 

marxa dels treballs. 

 En tot cas, el constructor serà únicament i exclusivament el responsable durant l'execució de les obres de 

tots els accidents o perjudicis que pugui patir el seu personal o causar-los a alguna altra persona o Entitat. En 

conseqüència el constructor assumirà totes les responsabilitats annexes al compliment de la legislació vigent 

sobre accidents de treball. Serà obligació del constructor la contractació d'assegurança contra el risc per 

incapacitat permanent o mort dels seus obrers, segons la normativa vigent. 

CONTROL DE QUALITAT DE LES OBRES 

 La Direcció podrà ordenar que es realitzin els assaigs, anàlisis i proves de materials i unitats d’obra que en 

cada cas resultin pertinents, tant durant l’execució de les obres com després del seu termini a efectes de recepció. 

Definició 

 S’entendrà per Control de Qualitat el conjunt d’accions plantejades i sistemàtiques necessàries per proveir 

la confiança adient de que totes les estructures, components i instal·lacions es construeixin d’acord amb el 

Contracte, Codis, Normes i Especificacions de disseny del present Projecte. 

 El Control de Qualitat comprendrà els aspectes següents: 

- Qualitat de matèries primeres. 

- Qualitat d’equips o materials subministrats a obra, incloent el seu procés de fabricació. 

- Qualitat d’execució de les obres (construcció i muntatge). 

- Qualitat de l’obra terminada (inspecció i proves). 

Programa de Control de Qualitat. 

Procediments, Instruccions i Plànols 

 Totes les activitats relacionades amb la construcció, inspecció i assaigs, s’hauran d’executar d’acord amb 

instruccions de treball, procediments, plànols o altres documents anàlegs que desenvoluparan detalladament 

l’especificat en els plànols i Plecs de Prescripcions del Projecte. 

Control de materials i serveis comprats 

 El Contractista realitzarà una avaluació i selecció prèvia de proveïdors que haurà de quedar documentada 

i serà sotmesa a l’aprovació de la Direcció d’Obra. 

 Així mateix, realitzarà la inspecció de recepció en la que és comprovi que els materials estan d’acord amb 

els requisits del projecte, i emetrà els corresponents informes d’inspecció degudament avalats amb els resultats i 

certificats dels assaigs realitzats. 

Maneig, emmagatzematge i transport 

 El Control de Qualitat a realitzar haurà de tenir en compte els procediments i instruccions pròpies per al 

compliment dels requisits relatius al transport, maneig i emmagatzematge del materials i components utilitzats en 

l’Obra. 

Processos especials 

 Els processos especials com a soldadures, assaigs, proves, etc., seran realitzades i controlades per 

personal qualificat de Laboratoris Oficials utilitzant procediments homologats d’acord amb els Codis, Normes i 

Especificacions aplicables d’acord amb els Plecs de Prescripcions i Plànols del Projecte. 

 El Programa definirà els medis per assegurar i documentar aquests requisits. 

Gestió de la documentació 

 S’assegurarà l’adequada gestió de la documentació relativa a la qualitat de l’obra de forma que 

s’aconsegueixi una evidència final documentada de la qualitat dels elements i activitats incloses en el Programa 

de Control de Qualitat. 

Plans de Control de Qualitat (P.C.Q.) i Programes de Punts d’Inspecció (P.P.I.) 

 La Direcció d’obra prepararà un Pla de Control de Qualitat, desenvolupant el previst al 1.19.2., per cada 

activitat o fase d’obra amb un mes d’antelació a la data programada d’inici de l’activitat o fase. 

  El Pla de Control de Qualitat inclourà, com a mínim, la descripció dels següents conceptes, quan 

siguin aplicables: 

- Descripció i objecte del Pla 

- Codis i normes aplicables. 

- Materials a utilitzar 

- Plànols de construcció (número i denominació) 

- Procediments de construcció prevists pel Contractista. 

- Procediments d’inspecció, assaigs i proves 

- Proveïdors i subcontractistes. 

- Embalatge, transport i emmagatzematge. 

- Marcat i identificació. 

 Documentació a generar referent a la construcció inspecció, assaigs i proves. 

 Adjunt al P.C.Q. s’inclourà un Programa de Punts d’Inspecció, document que consistirà en un llistat 

seqüencial de totes les operacions de construcció, inspecció, assaigs i proves a realitzar durant tota l’activitat o 

fase d’obra. 
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 Per cada operació s’indicarà, sempre que sigui possible, la referència dels plànols i procediments a 

utilitzar, així com la participació de les organitzacions del Contractista en els controls a realitzar. 

 Una vegada finalitzada la activitat o fase d’obra, existirà una evidència (mitjançant protocols o firmes en el 

P.P.I.) de que s’han realitzat totes les inspeccions, proves i assaigs programats. 

Abonament dels costos del Sistema de Garantia de Qualitat 

 Els costos ocasionats al Contractista com a conseqüència de les obligacions que contrau en compliment 

dels Plecs de Prescripcions, serà de la seva compte i fins a un 1,5% del Pressupost d’Execució Material. 

 Nivell de Control de Qualitat 

 En els articles corresponents del present Plec o en els plànols, s’especifica el tipus i número d’assaigs a 

realitzar de forma sistemàtica durant l’execució de l’obra per controlar la qualitat dels treballs. S’entén que el 

número fixat d’assaigs es mínim i que en el cas d’indicar varis criteris per determinar la seva freqüència, es 

prendrà aquells que exigeixi una freqüència major. 

 El Director d’Obra podrà modificar la freqüència i el tipus de dits assaigs per tal d’aconseguir el control 

adient de la qualitat dels treballs, o realitzar controls de qualitat no previstos en el projecte. Els assaigs addicionals 

ocasionats per resultats no acceptables seran de compte del Contractista. 

Responsable del Contractista del Control de Qualitat. 

 El Contractista tindrà al front del Control de Qualitat i al llarg de tota l’Obra un Tècnic Superior amb tot 

l’equip necessari per l’execució d’aquest control. 

COMENÇAMENT DE L’OBRA, RITME D’EXECUCIÓ DELS TREBALLS 

 El Constructor donarà començament a les obres en el termini marcat en el Plec de Condicions Particulars, 

desenvolupant en la forma necessària perquè dins dels períodes parcials en aquell assenyalats quedin executats 

els treballs corresponents i, en conseqüència, l’execució total es porti a terme dintre del termini exigit en el 

Contracte. L’incompliment dels terminis parcials assenyalats donarà lloc a la imposició de penalitzacions, d’acord 

amb el que estableix l’article 212 de la Llei 3/2011, de 14 de novembre, text refós de la Llei de Contractes del 

Sector Públic. 

 Obligatòriament i per escrit, el Contractista haurà de donar compte a la Direcció Facultativa del 

començament dels treballs al menys amb tres dies d’antelació. 

Ordre dels treballs 

 En general, la determinació de l’ordre dels treballs és facultat de la contracta, llevat d’aquells casos en 

que, per circumstàncies d’ordre tècnic, estimi convenient la seva variació la Direcció Facultativa. 

MODIFICACIÓ DEL PROJECTE I TERMINI 

Modificacions del projecte per raons d’interès públic degudes a causes imprevistes 
Un cop aprovat, haurà de respectar-se íntegrament el contingut del projecte, el seu pressupost i el seu calendari 

d’execució. L’òrgan de contractació competent únicament podrà introduir modificacions per raó d’interès públic en 

els elements que l’integren, sempre i quan siguin degudes a causes imprevistes i de conformitat amb la legislació 

vigent. 

 

No tindrà la consideració de modificació del contracte l’ampliació del seu objecte que no es pugui integrar en el 

projecte inicial mitjançant una correcció del mateix o que consisteixi en una prestació susceptible d’utilització o 

aprofitament independent o adreçada a satisfer necessitats noves no contemplades en la documentació 

preparatòria del contracte, que hauran de ser contractades de forma separada, en estricta aplicació d’allò establert 

en la legislació vigent. 

 

Modificacions del projecte per raons d’interès públic degudes a causes previstes 
L’obra projectada compleix les condicions demanades en la legislació vigent per a ser considerada com a obra 

completa i susceptible de ser donada a l’ús general en comprendre tots els elements per a la seva utilització. 

 

Segons l’establert en la legislació vigent, a continuació es detallen les causes previstes contemplades al present 

projecte i el % màxim previst per a la possible modificació del projecte per causes previstes. 

Al ”Itinerari per a vianants i ciclistes BV-5202, PK 0+000 a PK 1+230. TM. Sant Julià de Vilatorta” es fixen les 

següents causes previstes: 

- 5 % d’increment del pressupost per l’aparició o interacció de serveis afectats no detectats a la fase de 

projecte, tot i que s’han fet tots els contactes possibles amb ajuntament i les diverses companyies 

detectades a la zona. 

- 5 % d’increment del pressupost per existència de característiques de qualitat d’esplanada o 

característiques estructurals de pitjor condicions a les definides a projecte. 

·  

Els preus a aplicar en aquets conceptes podrien generar preus nous, la regularització dels quals donaria lloc a la 

tramitació d’un acta de preus contradictoris  

 

PRÒRROGA PER CAUSA DE FORÇA MAJOR 
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 Si per causa de força major o independent de la voluntat del Constructor, aquest no pogués començar les 

obres, o hagués de suspendre-les, o no li fos possible acabar-les en els terminis prefixats, es donarà una pròrroga 

proporcionada pel compliment de la contracta, previ informe favorable de la Direcció d’Obra. Per això, el 

Constructor exposarà, en escrit dirigit a la Direcció d’Obra, la causa que impedeix l’execució o la marxa dels 

treballs i l’endarreriment que per això s’originarà en els terminis acordats, raonant degudament la pròrroga que per 

aquesta causa sol·licita. 

 Responsabilitat de la direcció facultativa en el retard de l’obra. 

 El Contractista no podrà excusar-se de no haver complert els terminis d’obres estipulats, adduint com a 

causa la carència de plànols o ordres de la Direcció Facultativa, a excepció del cas en que tot i sol·licitar-les per 

escrit no se li haguessin proporcionat. 

COMPLIMENT DEFECTUÓS DE LA PRESTACIÓ 

S’entendran causes de compliment defectuós de la prestació del contracte les següents: 

• La manca de diligència en el compliment d’una ordre de la Direcció de les Obres que impliqui afectar les 

condicions de seguretat del trànsit de vehicles i persones. 

• La manca de diligència en el compliment d’una ordre de la Direcció de les Obres que impliqui afectar les 

condicions de seguretat i salut dels treballadors del propi contractista i d’altres empreses o institucions 

relacionades amb les obres. 

• - La manca de compliment d’aquelles condicions especials d’execució que es puguin determinar en el 

present projecte: 

 És obligatori mantenir els itineraris de vianants...(ex: cas d’obres en voreres). 

En funció de la gravetat de l' incompliment, al contracte es determinaran els límits de les penalitats que se li podran 

atribuir al contractista, a proposta de la Direcció de les Obres, que en cap cas podran ser superiors al 10 %, en 

virtut del que determina la llei, i que seran descomptades de les certificacions de les obres. 

CONDICIONS GENERALS D’EXECUCIÓ 

 Tots els treballs s’executaran amb estricta subjecció al Projecte, a les modificacions del mateix que 

prèviament hagin estat aprovades i a les ordres i instruccions que sota la seva responsabilitat i per escrit lliuri la 

Direcció d’Obra al Contractista dins de les limitacions pressupostades. 

Obres ocultes 

 De tots els treballs i unitats d’obra que hagin de restar ocultes a l’acabament de l’Obra, s’aixecaran els 

plànols previs per que quedin perfectament definits; aquests documents s’estendran per duplicat, lliurant-se’n un a 

la Direcció Facultativa i l’altre al Contractista, signats tots ells per les dues parts. Aquests plànols, que hauran 

d’anar suficientment acotats, es consideren documents indispensables i irrecusables per efectuar els amidaments. 

Treballs defectuosos 

 El Constructor és responsable de l’execució dels treballs que ha contractat i de les faltes i defectes que en 

aquest poden existir sense que l’exoneri de responsabilitat el control a la Direcció Facultativa, ni tampoc el fet de 

que aquests treballs hagin estat valorats en els certificats parcials d’ obra, que sempre s’entendran estesos i 

abandonats a bon compte. 

 Com a conseqüència d’allò anteriorment expressat, quan la Direcció Facultativa observa vicis o defectes 

en els treballs executats, o que els materials emprats, o els aparells col·locats no reuneixen les condicions 

preceptuals, ja sigui en el curs de l’execució dels treballs, o finalitzats aquests, abans de verificar-se la recepció 

definitiva de l’obra, podrà disposar que les parts defectuoses siguin enderrocades i reconstruïdes d’acord amb allò 

contractat, i tot allò a expenses de la contracta. Si aquest no considerés justa la decisió i es negués a 

l’enderrocament i reconstrucció ordenades, es plantejarà la qüestió davant el Director d’Obra, qui ho resoldrà. 

Vicis ocults 

 Si la Direcció d’obra tingués fonaments raonables de l’existència de vicis ocults de construcció en les 

obres executades, ordenarà efectuar en qualsevol moment, i abans de la recepció definitiva, els assaigs, 

destructius o no, que cregui necessari per reconèixer els treballs que suposi defectuosos. 

 Les despeses que se’n derivin seran a compte del Constructor, sempre que els vicis existeixin realment; 

en cas contrari a càrrec de la Propietat.. 

   

Sant Julià de Vilatorta, maig de 2018, 

 

 

       Els directors de Projecte                              Redactor de Projecte  

 

 

 

 

 

 

               Hugo Moreno  i Lorena Pérez   Félix Belmar López 

  Oficina Tècnica de Mobilitat i Seguretat Viària Local                    Enginyer Tècnic d’Obres Públiques 

  Diputació de Barcelona    
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B - MATERIALS 
B0 - MATERIALS BÀSICS 
B01 - LÍQUIDS 
B011 - NEUTRES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0111000. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Aigües utilitzades per algun dels usos següents: 
- Confecció de formigó 
- Confecció de morter 
- Confecció de pasta de guix 
- Reg de plantacions 
- Conglomerats de grava-ciment, terra-ciment, grava-emulsió, etc. 
- Humectació de bases o subbases 
- Humectació de peces ceràmiques, de ciment, etc. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Poden ser utilitzades les aigües potables i les sancionades com a acceptables per la 
pràctica. 
Es poden utilitzar aigües de mar o salines anàlogues per a la confecció o curat de 
formigons sense armadura. Per a la confecció de formigó armat o pretesat es prohibeix 
l'ús d'aquestes aigües, tret del cas que es facin estudis especials. 
Es podrà utilitzar aigua reciclada provinent del rentat dels camions formigonera a la 
pròpia central de formigó, sempre que compleixi les especificacions anteriors i la 
seva densitat sigui <= 1,3 g/m3 i la densitat total sigui <=1,1 g/cm 
L'aigua a utilitzar tant en el curat com en la pastada del formigó, no ha de contenir 
cap substància perjudicial en quantitats que puguin afectar a les propietats del 
formigó o a la protecció de l'armat. 
Si ha d'utilitzar-se per a la confecció o el curat de formigó o de morters i no hi ha 
antecedents de la seva utilització o aquesta presenta algun dubte s'haurà de verificar 
que acompleix totes aquestes característiques: 
- Exponent d'hidrogen pH (UNE 83952):  >= 5 
- Total de substàncies dissoltes (UNE 83957):  <= 15 g/l  (15.000 ppm) 
- Sulfats, expressats en SO4- (UNE 83956) 
     - Ciment tipus SR: <= 5 g/l  (5.000 ppm) 
     - Altres tipus de ciment: <= 1 g/l  (1.000 ppm) 
- Ió clor, expressat en Cl- (UNE 7178) 
     - Aigua per a formigó armat:  <= 3 g/l  (3.000 ppm) 
     - Aigua per a formigó pretesat:  <= 1 g/l  (1.000 ppm) 
     - Aigua per a formigó en massa amb armadura de fissuració:  <= 3 g/l  (3.000 ppm) 
- Hidrats de carboni (UNE 7132):  0 
- Substàncies orgàniques solubles en èter (UNE 7235):  <= 15 g/l  (15.000 ppm) 
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar: 
- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment 
- Armat:  <= 0,4% pes de ciment 
- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de 
hormigón estructural (EHE-08). 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Abans de l'inici de l'obra i si no es tenen antecedents de l'aigua que es vol 
utilitzar, o es tenen dubtes, s'ha d'analitzar l'aigua per determinar: 
- Exponent d'hidrogen pH (UNE 83952) 
- Contingut de substàncies dissoltes (UNE 83957) 
- Contingut de sulfats, expressats en SO4 (UNE 83956) 
- Contingut en ió clor Cl- (UNE 7178) 
- Contingut d'hidrats de carboni (UNE 7132) 
- Contingut de substàncies orgàniques solubles en èter (UNE 7235) 
En cas d'utilitzar aigua potable de la xarxa de subministrament, no serà obligatori 
realitzar els assajos anteriors. 
En altres casos, la DF o el Responsable de la recepció en el cas de centrals de 
formigó preparat o de prefabricats, s'ha de disposar la realització dels assajos en 
laboratoris contemplats en l'apartat 78.2.2.1 de la EHE, per tal de comprovar el 
compliment de les especificacions de l'article 27 de la EHE. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE, 
realitzant-se la presa de mostres segons la UNE 83951. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No s'ha d'acceptar l'aigua que no compleixi les especificacions, ni per l'amasat ni 
pel curat. 
 
 
 
B03 - GRANULATS 
B031 - SORRES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0310020,B031S400,B0312020,B0311010,B0310500,B0312010. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Sorra procedent de roques calcàries, roques granítiques, marbres blancs i durs, o 
sorra procedent del reciclatge de residus de la construcció i demolició en una planta 
legalment autoritzada per al tractament d'aquest tipus de residu. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Sorra de marbre blanc 
- Sorra per a confecció de formigons, d'origen: 
     - De pedra calcària 
     - De pedra granítica 
- Sorra per a confecció de morters 
- Sorra per a reblert de rases amb canonades 
- Sorres procedents de reciclatge de residus de la construcció i demolicions 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El contractista ha de sotmetre a l'aprovació de la DF les pedreres o dipòsits d'on 
s'han d'obtenir els àrids, aportant tots els elements justificatius que cregués 
convenients o que li fossin requerits pel Director d'Obra, entre d'altres: 
- Classificació geològica. 
- Estudi de morfologia. 
- Aplicacions anteriors. 
La DF ha de poder refusar totes aquelles procedències que, al seu criteri, obligarien 
a un control massa freqüent dels materials que se n'extraguessin. 
Els grànuls han de tenir forma arrodonida o polièdrica. 
La composició granulomètrica ha de ser l'adequada al seu ús, o si no consta, la que 
estableixi explícitament la DF. 
No ha de tenir margues o altres materials estranys. 
Contingut de pirites o d'altres sulfurs oxidables:  0% 
Contingut de matèria orgànica (UNE-EN 1744-1):  Color més clar que el patró 
Contingut de terrossos d'argila (UNE 7133):  <= 1% en pes 
Els àrids no han de ser reactius amb el ciment. No s'utilitzaran àrids procedents de 
roques toves, friables, poroses, etc., ni els que continguin nòduls de guix, compostos 
ferrosos, sulfurs oxidables, etc, en quantitats superiors a les contemplades a la EHE 
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Els àrids reciclats hauran de complir amb les especificacions de l'article 28 de la 
EHE. A més, els que provinguin de formigons estructurals sans, o de resistència 
elevada, han de ser adequats per a la fabricació de formigó reciclat estructural, 
complint una sèrie de requisits: 
- Dimensió mínima permesa =  4 mm 
- Terrossos d'argila per a un formigó amb menys del 20% d'àrid reciclat:  <= 0,6% 
- Terrossos d'argila per a un formigó amb 100% d'àrid reciclat:  <= 0,25% 
- Absorció d'aigua per a un formigó amb menys del 20% d'àrid reciclat:  <= 7% 
- Absorció d'aigua per a un formigó amb més del 20% d'àrid reciclat:  <= 5% 
- Coeficient de Los Ángeles:  <= 40 
- Continguts màxims d'impureses: 
     - Material ceràmic:  <= 5% del pes 
     - Partícules lleugeres:  <= 1% del pes 
     - Asfalt:  <= 1% del pes 
     - Altres:  <= 1,0 % del pes 
En els valors de les especificacions no citades, es mantenen els establerts en 
l'article 28 de la EHE. 
 
SORRA DE MARBRE BLANC: 
Barreja amb granulats blancs diferents del marbre:  0% 
 
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: 
Es denomina sorra a la barreja de les diferents fraccions d'àrid fi que s'utilitzen 
per a la confecció del formigó 
Designació: d/D - IL - N 
d/D: Fracció granulomètrica, d tamany mínim i D tamany màxim 
IL: Presentació, R rodat, T triturat (matxuqueig) i M barreja 
N: Naturalesa de l'àrid (C, calcari; S, silici; G,granític; O, ofita; B, basalt; D, 
dolomític; Q, traquita; I, fonolita; V, varis; A, artificial i R,  reciclat 
Mida dels granuls (Tamís 4 UNE-EN 933-2):  <= 4 mm 
Material retingut pel tamís 0,063 (UNE_EN 933-2) i que sura en un líquid de pes 
específic 20 kN/m3 (UNE EN 1744-1): <= 0,5% en pes 
Compostos de sofre expressats en SO3 i referits a granulat sec (UNE_EN 1744-1): <= 1% 
en pes 
Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment (UNE 146507-2) 
Sulfats solubles en àcid, expressats en SO3 i referits al granulat sec (UNE_EN 1744-
1): <= 0,8% en pes 
Clorurs expressats en Cl- i referits al granulat sec (UNE-EN 1744-1): 
- Formigó armat o en massa amb armadures de fissuració: <= 0,05% en pes 
- Formigó pretesat: <= 0,03% en pes 
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar: 
- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment 
- Armat:  <= 0,4% pes de ciment 
- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment 
Estabilitat (UNE-EN 1367-2): 
- Pèrdua de pes amb sulfat sòdic:  <= 10% 
- Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic:  <= 15% 
Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic (UNE-EN 1367-2) quan el formigó estigui sotmès a una 
classe d'exposició H o F, i l'àrid fi tingui una absorció d'aigua >1%:  <= 15% 
Coeficient de friabilitat (UNE 83115) 
- Per formigons d'alta resistència:  < 40 
- Formigons en massa o armats amb Fck<=30 N/mm2:  < 50  
Els àrids no han de presentar reactivitat potencial amb els àlcalis del formigó. Per a 
comprovar-ho, s'ha de realitzar en primer lloc un anàlisi petrogràfic, per a obtenir 
el tipus de reactivitat que, en el seu cas, puguin presentar. Si d'aquest estudi es 
dedueix la possibilitat de reactivitat àlcali  sílice o àlcali  silicat, s'ha de 
realitzar l'assaig descrit a la UNE 146.508 EX. Si el tipus de reactivitat potencial 
és àlcali  carbonat, s'ha de realitzar l'assaig descrit a la UNE 146.507 EX Part 2. 
La corba granulomètrica de l'àrid fi, ha d'estar compresa dins del fus següent: 
+----------------------------------------------------------------------------+ 
¦        ¦      Material retingut acumulat, en % en pes,en els tamisos       ¦ 
¦ Límits ¦-------------------------------------------------------------------¦ 
¦        ¦  4 mm  ¦  2 mm  ¦  1 mm  ¦ 0,5 mm ¦ 0,25 mm ¦ 0,125 mm ¦ 0,063 mm ¦ 
¦--------¦--------¦--------¦--------¦--------¦---------¦----------¦----------¦ 
¦Superior¦   0    ¦   4    ¦   16   ¦   40   ¦   70    ¦    77    ¦   (1)    ¦ 
¦--------¦--------¦--------¦--------¦--------¦---------¦----------¦----------¦ 
¦Inferior¦   15   ¦   38   ¦   60   ¦   82   ¦   94    ¦   100    ¦   100    ¦ 
+----------------------------------------------------------------------------+ 
(1) Aquest valor varia en funció del tipus i origen de l'àrid. 
 

SORRA DE PEDRA GRANÍTICA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: 
Contingut màxim de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE_EN 933-1): 
- Granulat gruixut: 
     - Qualsevol tipus:  <= 1,5% en pes 
- Granulat fí: 
     - Granulat arrodonit:  <= 6% en pes 
     - Granulat de matxuqueig no calcari per a obres sotmeses a exposició IIIa,b,c, IV 
o alguna classe específica d'exposició: <= 6% en pes 
     - Granulat de matxuqueig no calcari per a obres sotmeses a exposició I,IIa,b o 
cap classe específica d'exposició: <= 10% en pes 
Equivalent de sorra (EAV)(UNE_EN 933-8): 
- Per a obres en ambients I, IIa,b o cap classe específica d'exposició:  >= 70 
- Resta de casos:  >= 75 
Absorció d'aigua (UNE-EN 1097-6):  <= 5% 
 
SORRA DE PEDRA CALCÀRIA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: 
Contingut màxim de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE_EN 933-1): 
- Granulat gruixut: 
     - Qualsevol tipus:  <= 1,5% en pes 
- Granulat fí: 
     - Granulat arrodonit:  <= 6% en pes 
     - Granulat de matxuqueig calcari per a obres sotmeses a exposició IIIa,b,c,IV o 
alguna classe específica d'exposició: <= 10% en pes 
     - Granulat de matxuqueix calcari per a obres sotmeses a exposició I,IIa,b o cap 
classe específica d'exposició: <= 16% en pes 
Valor blau de metilè(UNE 83-130): 
- Per a obres sotmeses a exposició I,IIa,b o cap classe específica d'exposició: <= 
0,6% en pes 
- Resta de casos: <= 0,3% en pes 
 
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE MORTERS: 
La composició granulomètrica ha de quedar dintre dels límits següents: 
+-------------------------------------------------+ 
¦  Tamís    ¦  Percentatge en  ¦   Condicions     ¦ 
¦ UNE 7-050 ¦  pes que passa   ¦                  ¦ 
¦   mm      ¦    pel tamís     ¦                  ¦ 
¦-----------¦------------------¦------------------¦ 
¦   5,00    ¦        A         ¦      A = 100     ¦ 
¦   2,50    ¦        B         ¦  60 <= B <= 100  ¦ 
¦   1,25    ¦        C         ¦  30 <= C <= 100  ¦ 
¦   0,63    ¦        D         ¦  15 <= D <= 70   ¦ 
¦   0,32    ¦        E         ¦   5 <= E <= 50   ¦ 
¦   0,16    ¦        F         ¦   0 <= F <= 30   ¦ 
¦   0,08    ¦        G         ¦   0 <= G <= 15   ¦ 
¦-----------¦------------------¦------------------¦ 
¦  Altres   ¦                  ¦  C - D <= 50     ¦ 
¦   condi-  ¦                  ¦  D - E <= 50     ¦ 
¦   cions   ¦                  ¦  C - E <= 70     ¦ 
+-------------------------------------------------+ 
Mida dels grànuls:  <= 1/3 del gruix del junt 
Contingut de matèries perjudicials:  <= 2% 
 
GRANULATS PROCEDENTS DE RECICLATGE DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIONS: 
El material ha de procedir d'una planta autoritzada legalment per al tractament de 
residus de la construcció. 
El material no ha de ser susceptible de cap mena de meteorització o d'alteració física 
o química sota les condicions mes desfavorables que presumiblement es puguin donar al 
lloc d'utilització. 
No han de donar lloc, amb l'aigua, a dissolucions que puguin causar danys a 
estructures, capes de ferms, o contaminar el sòl o corrents d'aigua. 
S'ha considerat que l'ús serà el reblert de rases amb canonades. 
Per a qualsevol utilització diferent d'aquesta, es requereix l'acceptació expressa de 
la direcció facultativa i la justificació mitjançant els assaigs que pertoquin que es 
compleixen les condicions requerides per l'us al que es pretén destinar. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
Cada remesa de sorra s'ha de descarregar en una zona ja preparada de sòl sec. 
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Les sorres de tipus diferents s'han d'emmagatzemar per separat. 
Els àrids s'han d'emmagatzemar de tal manera que quedin protegits contra la 
contaminació, i evitant la seva possible segregació, sobretot durant el seu transport. 
Es recomana emmagatzemar-los sota cobert per evitar els canvis de temperatura del 
granulat, i en un terreny sec i net destinat a l'apilament dels àrids. Les sorres 
d'altres tipus s'han d'emmagatzemar per separat. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de 
Hormigón Estructural (EHE-08). 
 
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE MORTERS: 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de 
Hormigón Estructural (EHE-08). 
UNE-EN 12620:2003 Áridos para hormigón. 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F. 
 
GRANULATS PROCEDENTS DE RECICLATGE DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIONS: 
Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei 
reguladora dels residus. 
 
SORRES PER A ALTRES USOS: 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
L'entrega de granulat a l'obra ha d'anar acompanyada d'un full de subministrament 
proporcionat per el subministrador, en el que hi han de constar com a mínim les 
següents dades: 
- Identificació del subministrador 
- Número del certificat de marcatge CE o indicació d'autoconsum 
- Número de sèrie de la fulla de subministrament 
- Nom de la cantera 
- Data del lliurament 
- Nom del peticionari 
- Designació de l'àrid segons l'article 28.2 de la EHE 
- Quantitat de granulat subministrat 
- Identificació del lloc de subministrament 
El fabricant ha de proporcionar la informació relativa a la granulometria i a les 
toleràncies de l'àrid subministrat. 
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho 
sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema 
d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del 
CTE: 
 - Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques i edificació de 
Funcio: Aplicacions que exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits 
que han de ser definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de 
cada estat membre, 
 - Productes per a edificació, fabricació de productes de formigó prefabricat, 
carreteres i altres treballs d'obres públiques de Funcio: Aplicacions que exigeixen 
requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, 
reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre:  
     - Sistema 2+: Declaració de conformitat del fabricant i Certificació de Control 
de la Producció en Fàbrica 
 - Productes per a edificació, fabricació de productes de formigó prefabricat, 
carreteres i altres treballs d'obres públiques de Funcio: Aplicacions que no exigeixen 
requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, 
reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre, 
 - Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques i edificació de 
Funcio: Aplicacions que no exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * 

Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes administratives 
nacionals de cada estat membre:  
     - Sistema 4: Declaració de conformitat del fabricant 
El símbol de marcatge de conformitat CE s'ha d'estampar d'acord amb la Directiva 
93/68CE i ha d'estar visible sobre el producte o sobre etiqueta, embalatge o 
documentació comercial i ha d'anar acompanyat de la següent informació: 
- Número d'identificació de l'organisme de certificació 
- Nom o marca d'identificació i direcció del fabricant 
- Les dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge 
- Referència a la norma (UNE-EN 12620) 
- Descripció del producte (nom genèric, material, ús previst) 
- Designació del producte 
- Informació de les característiques essencials aplicables 
A la documentació del marcatge haurà d'indicar: 
- Nom del laboratori que ha realitzat els assajos 
- Data d'emissió del certificat 
- Garantia de que el tractament estadístic és l'exigit en el marcatge 
- Estudi de fins que justifiqui experimentalment el seu ús, en el cas que hi hagi 
àrids que no compleixen amb l'article 28.4.1. 
L'àrid reciclat ha d'incloure en la seva documentació: 
- Naturalesa del material 
- Planta productora de l'àrid i empresa transportista de la runa 
- Presència d'impureses 
- Detalls de la seva procedència 
- Altre informació que resulti rellevant 
 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Els àrids han de disposar del marcatge CE, de tal manera que la comprovació de la seva 
idoneïtat per al seu ús es farà mitjançant un control documental del marcatge per tal 
de determinar el compliment de les especificacions del projecte i de l'article 28 de 
la EHE. 
En el cas d'àrids d'autoconsum, el Constructor o el Subministrador ha d'aportar un 
certificat d'assaig, de com a màxim tres mesos d'antiguitat, realitzat en un 
laboratori de control dels contemplats en l'article 78.2.2.1 de la EHE, que verifiqui 
el compliment de les especificacions de l'àrid subministrat respecte l'article 28 de 
la EHE. 
La DF ha de poder valorar el nivell de garantia del distintiu, i en cas de no disposar 
de suficient informació, podrà determinar l'execució de comprovacions mitjançant 
assaigs. 
La DF, a més, ha de valorar si realitzar una inspecció a la planta de fabricació, a 
poder ser, abans del subministra de l'àrid, per comprovar la idoneïtat per a la seva 
fabricació. En cas necessari, la DF ha de poder realitzar els assaigs següents per a 
verificar la conformitat de les especificacions: 
- Matèria orgànica (UNE-EN 1744-1). 
- Terrossos d'argila (UNE 7133). 
- Material  retingut per el garbell 0.063 UNE (UNE EN 933-2) i que sura en un líquid 
de pes específic 2 (UNE EN 1744-1). 
- Compostos de sofre (SO3)- respecte al granulat sec (UNE-EN 1744-1). 
- Sulfats solubles en àcid (UNE-EN 1744-1). 
- Contingut de Ió CL- (UNE-EN 1744-1). 
- Assaig petrogràfic 
- Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment (UNE 146-507 i UNE 146-508). 
- Equivalent de sorra (UNE-EN 933-8). 
- Absorció d'aigua (UNE-EN 1097-6). 
- Assaig d'identificació per raigs X. 
- Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic (UNE-EN 1367-2) 
- Assaig granulomètric (UNE-EN 933-2) 
- Coeficient de friabilitat (UNE 83115) 
Un cop s'hagi realitzat l'apilament, s'ha de realitzar una inspecció visual, i si es 
considera necessari, s'han de prendre mostres per realitzar els assaigs corresponents. 
S'ha de poder acceptar la sorra que no compleixi amb els requisits sempre i quan 
mitjançant rentat, cribatge o mescla, assoleixi les condicions exigides. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No s'ha d'acceptar la sorra que no compleixi totes les especificacions indicades al 
plec de condicions. Si la granulometria no s'ajusta a la utilitzada per a 
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l'establiment de les dosificacions aprovades, s'hauran de projectar i aprovar noves 
fórmules de treball. 
No s'han d'utilitzar àrids fins els quals l'equivalent de sorra sigui inferior a: 
- 70, en obres sotmeses a les classes I, IIa o IIb, i no sotmeses a cap classe 
específica d'exposició 
- 75, en la resta de casos 
En cas que les sorres procedents del matxuqueig de roques calcàries o de roques 
dolomítiques que no compleixin l'especificació de l'equivalent de sorra, s'han de 
poder acceptar si l'assaig del blau de metilè (UNE-EN 933-9) compleix el següent: 
- Per a obres amb classe general d'exposició I, IIa o IIb (i sense classe específica): 
<= 0,6% en pes 
- Resta de casos: <= 0,3% en pes 
Si el valor del blau de metilè fos superior als valors anteriors, i es presentin 
dubtes de la presència d'argila en els fins, s'ha de poder realitzar un assaig de 
rajos X per a la seva detecció i identificació: s'ha de poder utilitzar l'àrid fi si 
les argiles són del tipus caolinita o illita, i si les propietats del formigó amb 
aquest àrid són les mateixes que les d'un que tingui els mateixos components però 
sense els fins. 
S'han de  poder utilitzar sorres rodades, o procedents de roques matxucades, o 
escòries siderúrgiques adequades, en la fabricació de formigó d'ús no estructural. 
 
 
 
B033 - GRAVES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0330020,B0330A00,B0331Q10,B0332Q10. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Granulats utilitzats per a algun dels usos següents: 
- Confecció de formigons 
- Confecció de barreges grava-ciment per a paviments 
- Material per a drenatges 
- Material per a paviments 
El seu origen pot ser: 
- Granulats naturals, procedents d'un jaciment natural 
- Granulats naturals, obtinguts per matxucament de roques naturals 
- Granulats procedents d'escòries siderúrgiques refredades per aire 
- Granulats procedents del reciclatge de residus de la construcció o demolicions, 
provenints d'una planta legalment autoritzada per al tractament d'aquests residus 
Els granulats naturals poden ser: 
- De pedra granítica 
- De pedra calcària 
Els granulats procedents del reciclatge d'enderrocs de la construcció que s'han 
considerat són els següents: 
- Granulats reciclats provinents de construcció de maó 
- Granulats reciclats provinents de formigó 
- Granulats reciclats mixtes 
- Granulats reciclats prioritariament naturals 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El contractista ha de sotmetre a l'aprovació de la DF les pedreres o dipòsits d'on 
s'han d'obtenir els àrids, aportant tots els elements justificatius que cregués 
convenients o que li fossin requerits pel Director d'Obra, entre d'altres: 
- Classificació geològica. 
- Estudi de morfologia. 
- Aplicacions anteriors. 
La DF ha de poder refusar totes aquelles procedències que, al seu criteri, obligarien 
a un control massa freqüent dels materials que se n'extraguessin. 
 
CARÁCTERÍSTIQUES GENERALS DELS GRANULATS RECICLATS 
Els granulats procedents de reciclatge d'enderrocs no han de contenir en cap cas 
restes provinents de construccions amb patologies estructurals, com ara ciment 
aluminós, granulats amb sulfurs, sílice amorfa o corrosió de les armadures. 
Els grànuls han de tenir forma arrodonida o polièdrica. 

La composició granulomètrica ha de ser l'adequada al seu ús i ha de ser la que es 
defineix a la partida d'obra en què intervingui o, si no hi consta, la que estableixi 
explícitament la DF. 
Han de ser nets, resistents i de granulometria uniforme. 
No han de tenir pols, brutícia, argila, margues o d'altres matèries estranyes. 
Diàmetre mínim:  98% retingut tamís 4 (UNE-EN 933-2) 
Els àrids reciclats hauran de complir amb les especificacions de l'article 28 de la 
EHE. A més, els que provinguin de formigons estructurals sans, o de resistència 
elevada, han de ser adequats per a la fabricació de formigó reciclat estructural, 
complint una sèrie de requisits: 
- Dimensió mínima permesa =  4 mm 
- Terrossos d'argila per a un formigó amb menys del 20% d'àrid reciclat:  <= 0,6% 
- Terrossos d'argila per a un formigó amb 100% d'àrid reciclat:  <= 0,25% 
- Absorció d'aigua per a un formigó amb menys del 20% d'àrid reciclat:  <= 7% 
- Absorció d'aigua per a un formigó amb més del 20% d'àrid reciclat:  <= 5% 
- Coeficient de Los Ángeles:  <= 40 
- Continguts màxims d'impureses: 
     - Material ceràmic:  <= 5% del pes 
     - Partícules lleugeres:  <= 1% del pes 
     - Asfalt:  <= 1% del pes 
     - Altres:  <= 1,0 % del pes 
En els valors de les especificacions no citades, es mantenen els establerts en 
l'article 28 de la EHE. 
 
GRANULATS PROCEDENTS DE RECICLATGE DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIONS: 
El material ha de procedir d'una planta autoritzada legalment per al tractament de 
residus de la construcció. 
El material no ha de ser susceptible de cap mena de meteorització o d'alteració física 
o química sota les condicions mes desfavorables que presumiblement es puguin donar al 
lloc d'utilització. 
No han de donar lloc, amb l'aigua, a dissolucions que puguin causar danys a 
estructures, capes de ferms, o contaminar el sòl o corrents d'aigua. 
 
GRANULATS RECICLATS PROVINENTS DE CONSTRUCCIÓ DE MAÓ: 
El seu origen ha de ser construccions de maó, amb un contingut final de ceràmica 
superior al 10% en pes. 
Contingut de maó + morters + formigons:  >= 90% en pes 
Contingut d'elements metàl·lics:  Nul 
Ús admissible:  Reblerts per a drenatges i protecció de cobertes 
 
GRANULATS RECICLATS PROVINENTS DE FORMIGONS: 
El seu origen ha de ser de construccions de formigó, sense barreja d'altres enderrocs. 
Contingut de formigó:  > 95% 
Contingut d'elements metàl·lics:  Nul 
Ús admissible: 
- Drenatges 
- Formigons de resistencia característica <= 20 N/mm2 utilitzats en classes 
d'exposició I o Iib 
- Protecció de cobertes 
- Bases i subases de paviments 
 
GRANULATS RECICLATS MIXTES: 
El seu origen ha de ser enderrocs de construccions de maó i formigó, amb una densitat 
dels elements massissos > 1600 kg/m3. 
Contingut de ceràmica:  <= 10% en pes 
Contingut total de matxuca de formigó + maó + morter:  >= 95% en pes 
Contingut d'elements metàl·lics:  Nul 
Ús admissible: 
- Drenatges 
- Formigons en massa 
 
GRANULATS RECICLATS PRIORITARIAMENT NATURALS: 
Granulats obtinguts de pedrera amb incorporació d'un 20% de granulats reciclats 
provinents de formigó. 
Ús admissible: 
- Drenatges i formigons utilitzats en classes d'exposició I o IIb 
S'han considerat les següents utilitzacions de les graves: 
- Per a confecció de formigons 
- Per a drens 
- Per a paviments 
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- Per a confecció de mescles grava-ciment tipus GC-1 o GC-2 
 
GRANULATS PROCEDENTS D'ESCORIES SIDERÚRGIQUES 
Contingut de silicats inestables:  Nul 
Contingut de compostos fèrrics:  Nul 
 
GRAVA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: 
Es denomina grava a la barreja de les diferents fraccions de granulat gruixut que 
s'utilitzen per a la confecció del formigó 
Designació: d/D - IL - N 
d/D: Fracció granulomètrica, d tamany mínim i D tamany màxim 
IL: Presentació, R rodat, T triturat (matxuqueig) i M barreja 
N: Naturalesa de l'àrid (C, calcari; S, silici; G,granític; O, ofita; B, basalt; D, 
dolomític; Q, traquita; I, fonolita; V, varis; A, artificial i R,  reciclat 
La grandària màxima D d'un granulat gruixut (grava) utilitzat per la confecció de 
formigó serà menor que les següents dimensions: 
- 0,8 de la distància lliure horitzontal entre beines o armadures que formin grup, o 
entre un parament de la peça i una beina o armadura que formi un angle >45º (amb la 
direcció de formigonat) 
- 1,25 de la distància entre un parament de la peça i una beina o armadura que formi 
un angle <=45º (amb la direcció de formigonat) 
- 0,25 de la dimensió mínima de la peça que es formigona amb les excepcions següents: 
     - Lloses superiors de sostres, amb TMA < 0,4 del gruix mínim 
     - Peces d'execució molt curosa i elements en els que l'efecte de la paret de 
l'encofrat sigui reduït (sostres encofrats a una sola cara), amb TMA < 0,33 del gruix 
mínim 
Quan el formigó passi entre vàries armadures, l'àrid gruixut serà el mínim valor entre 
el primer punt i el segon del paràgraf anterior. 
Tot el granulat ha de ser d'una mida inferior al doble del límit més petit aplicable a 
cada cas. 
Contingut de matèria orgànica (UNE-EN 1744-1):  Color més clar que el patró 
Fins que passen pel tamís 0,063 (UNE-EN 933-2): 
- Per a graves calcàries i granítiques:  <= 1,5% en pes 
- Granulats, reciclats de formigó o prioritariament naturals:  < 3% 
- Per a granulats reciclats mixtos:  < 5% 
L'índex de llenques per a un granulat gruixut segons UNE-EN 933-3: <= 35% 
Material retingut pel tamís 0,063 (UNE_EN 933-2) i que sura en un líquid de pes 
específic 20 kN/m3 (UNE EN 1744-1):  
- Granulats naturals <= 1% en pes 
Compostos de sofre expressats en SO3 i referits a granulat sec (UNE-EN 1744-1): 
- Granulats naturals: <= 1% en pes 
- Granulats d'escòries siderúrgiques: <= 2% en pes 
- Granulats reciclats mixtos:  <= 1% en pes 
- Granulats amb sulfurs de ferro oxidables en forma de pirrotina: <= 0,1% en pes 
- Altres granulats:  <= 0,4% en pes 
Sulfats solubles en àcids, expressats en SO3 i referits a granulat sec (UNE-EN 1744-
1): 
- Granulats naturals: <= 0,8% en pes 
- Granulats d'escòries siderúrgiques: <= 1% en pes 
Clorurs expressats en Cl- i referits a granulat sec (UNE-EN 1744-1): 
- Formigó armat o en massa amb armadura de fissuració:  <= 0,05% en massa 
- Formigó pretesat:  <= 0,03% en massa 
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar: 
- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment 
- Armat:  <= 0,4% pes de ciment 
- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment 
Contingut de pirites o d'altres sulfurs:  0% 
Contingut de ió Cl-: 
- Granulats reciclats mixtos:  < 0,06% 
El contingut de matèria orgànica que sura en un líquid de pes específic 2 segons la 
UNE-EN 1744-1(Apart.) 14.2 serà <= 1% per a granulats gruixuts. 
Contingut de materials no petris (roba, fusta, paper...): 
- Granulats reciclats provinents de formigó o mixtos:  < 0,5% 
- Altres granulats:  Nul 
Contingut de restes d'asfalt: 
- Granulat reciclat mixt o provinent de formigó:  < 0,5% 
- Altres granulats:  Nul 
Reactivitat: 
- Àlcali-sílici o àlcali-silicat (Mètode químic UNE 146-507-1 EX o Mètode accelerat 
UNE 146-508 EX):  Nul·la 

- Àlcali-carbonat (Mètode químic UNE 146-507-2):  Nul·la 
Estabilitat (UNE-EN 1367-2): 
- Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic:  <= 18% 
Resistència a la fragmentació segons UNE-EN 1097-2 (Assaig de los Ángeles): 
- Granulats gruixuts naturals:  <= 40 
Absorció d'aigua: 
- Granulats gruixuts naturals (UNE-EN 1097-6):  < 5% 
- Granulats reciclats provinents de formigó:  < 10% 
- Granulats reciclats mixtos:  < 18% 
- Granulats reciclats prioritariament naturals:  < 5% 
Pèrdua de pes amb cinc cicle de sulfat de magnesi segons UNE-EN 1367-2: 
- Granulats gruixuts naturals:  <= 18% 
Els àrids no han de presentar reactivitat potencial amb els àlcalis del formigó. Per a 
comprovar-ho, s'ha de realitzar en primer lloc un anàlisi petrogràfic, per a obtenir 
el tipus de reactivitat que, en el seu cas, puguin presentar. Si d'aquest estudi es 
dedueix la possibilitat de reactivitat àlcali  sílice o àlcali  silicat, s'ha de 
realitzar l'assaig descrit a la UNE 146.508 EX. Si el tipus de reactivitat potencial 
és àlcali  carbonat, s'ha de realitzar l'assaig descrit a la UNE 146.507 EX Part 2. 
Els àrids no han de ser reactius amb el ciment. No s'utilitzaran àrids procedents de 
roques toves, friables, poroses, etc., ni els que continguin nòduls de guix, compostos 
ferrosos, sulfurs oxidables, etc, en quantitats superiors a les contemplades a la EHE 
 
GRAVA PER A DRENATGES: 
El granulat ha de ser procedent d'un jaciment natural, del matxuqueig de roques 
naturals, o del reciclatge d'enderrocs. No ha de presentar restes d'argila, margues o 
altres materials estranys. 
La mida màxima dels grànuls ha de ser de 76 mm (tamís 80 UNE) i el garbellat ponderal 
acumulat pel tamís 0,08 UNE ha de ser <= 5%. La composició granulomètrica ha de ser 
fixada explícitament per la DF segons les característiques del terreny per drenar i 
del sistema de drenatge. 
Plasticitat:  No plàstic 
Coeficient de desgast (assaig "Los Ángeles" UNE-EN 1097-2):  <= 40 
Equivalent de sorra (UNE-EN 933-8):  > 30 
Condicions generals de filtratge: 
- F15/d85:  < 5 
- F15/d15:  < 5 
- F50/d50:  < 5 
(Fx = grandària superior de la fracció x% en pes del material filtrant, dx = grandària 
superior de la proporció x% del terreny a drenar) 
A més, el coeficient d'uniformitat del filtre ha de ser: 
- F60/F10:  <20 
Condicions de la granulometria en funció del sistema previst d'evacuació de l'aigua: 
- Per a tubs perforats:  F85/Diàmetre de l'orifici: > 1 
- Per a tubs amb juntes obertes:  F85/ Obertura de la junta: > 1,2 
- Per a tubs de formigó porós: F85/d15 de l'àrid del tub: > 0,2 
- Si es drena per metxinals: F85/ diàmetre del metxinal: > 1 
Quan no sigui possible trobar un material granular d'aquestes condicions es faran 
filtres granulars compostos de vàries capes. La més gruixuda es col·locarà al costat 
del sistema d'evacuació. Aquesta complirà les condicions de filtre respecte a la 
següent i així successivament fins arribar al replè o al terreny natural. Es podrà 
recórrer a l'ús de filtres geotèxtils. 
Quan el terreny natural estigui constituït per materials amb graves i boles a efectes 
del compliment de les condicions anteriors, s'atendrà únicament a la corba 
granulomètrica de la fracció del mateix inferior a 25 mm. 
Si el terreny no és cohesiu i està compost per sorra fina i llims, el material drenant 
haurà de complir, a més de les condicions generals de filtre, la condició:  F15 > 1 
mm. 
Si el terreny natural és cohesiu, compacte i homogeni, sense restes de sorra o llims, 
les condicions de filtre 1 i 2 s'han de substituir per: 0,1 mm > F15 > 0,4 mm 
En els drens cecs, el material de la zona permeable central haurà de complir les 
següents condicions: 
- Mida màxima de l'àrid:  Entre 20 mm i 80 mm 
- Coeficient de uniformitat:  F60/F10 < 4 
En els drens cecs, el material de la zona permeable central haurà de complir les 
següents condicions: 
- Mida màxima de l'àrid:  Entre 20 mm i 80 mm 
- Coeficient de uniformitat:  F60/F10 < 4 
En els drens cecs, el material de la zona permeable central haurà de complir les 
següents condicions: 
- Mida màxima de l'àrid:  Entre 20 mm i 80 mm 
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- Coeficient de uniformitat:  F60/F10 < 4 
Si s'utilitza granulats reciclats s'ha de comprovar que l'inflament (assaig CBR (NLT-
111)) sigui inferior al 2% (UNE 103502). 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
Cada remesa de grava s'ha de descarregar en una zona ja preparada de sòl sec 
Les graves de tipus diferents s'han d'emmagatzemar per separat 
Els àrids s'emmagatzemaran de tal manera que quedin protegits contra la contaminació, 
i evitant la seva possible segregació, sobretot durant el seu transport. Es recomana 
emmagatzemar-los sota cobert per evitar els canvis de temperatura del granulat. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
GRAVA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de 
Hormigón Estructural (EHE-08). 
UNE-EN 12620:2003 Áridos para hormigón. 
 
GRAVA PER A PAVIMENTS: 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones 
técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 
 
GRAVA PER A DRENATGES: 
Orden de 21 de junio de 1965 por la que se aprueba la Instrucción de la Dirección 
General de Carreteras 5.1.IC «Drenaje» que figura como anejo a esta Orden. 
Orden de 14 de mayo de 1990 por la que se aprueba la Instrucción de carreteras 5.2-IC: 
Drenaje superficial 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
L'entrega de granulat a l'obra ha d'anar acompanyada d'un full de subministrament 
proporcionat per el subministrador, en el que hi han de constar com a mínim les 
següents dades: 
- Identificació del subministrador 
- Número del certificat de marcatge CE o indicació d'autoconsum 
- Número de sèrie de la fulla de subministrament 
- Nom de la cantera o planta subministradora en cas de material reciclat 
- Data del lliurament 
- Nom del peticionari 
- Designació de l'àrid segons l'article 28.2 de la EHE 
- Quantitat de granulat subministrat 
- Identificació del lloc de subministrament 
El fabricant ha de proporcionar la informació relativa a la granulometria i a les 
toleràncies de l'àrid subministrat. 
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho 
sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema 
d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del 
CTE: 
 - Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques i edificació de 
Funcio: Aplicacions que exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits 
que han de ser definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de 
cada estat membre, 
 - Productes per a edificació, fabricació de productes de formigó prefabricat, 
carreteres i altres treballs d'obres públiques de Funcio: Aplicacions que exigeixen 
requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, 
reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre:  
     - Sistema 2+: Declaració de conformitat del fabricant i Certificació de Control 
de la Producció en Fàbrica 
 - Productes per a edificació, fabricació de productes de formigó prefabricat, 
carreteres i altres treballs d'obres públiques de Funcio: Aplicacions que no exigeixen 

requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, 
reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre, 
 - Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques i edificació de 
Funcio: Aplicacions que no exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * 
Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes administratives 
nacionals de cada estat membre:  
     - Sistema 4: Declaració de conformitat del fabricant 
El símbol de marcatge de conformitat CE s'ha d'estampar d'acord amb la Directiva 
93/68CE i ha d'estar visible sobre el producte o sobre etiqueta, embalatge o 
documentació comercial i ha d'anar acompanyat de la següent informació: 
- Número d'identificació de l'organisme de certificació 
- Nom o marca d'identificació i direcció del fabricant 
- Les dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge 
- Referència a la norma (UNE-EN 12620) 
- Descripció del producte (nom genèric, material, ús previst) 
- Designació del producte 
- Informació de les característiques essencials aplicables 
A la documentació del marcatge haurà d'indicar: 
- Nom del laboratori que ha realitzat els assajos 
- Data d'emissió del certificat 
- Garantia de que el tractament estadístic és l'exigit en el marcatge 
- Estudi de fins que justifiqui experimentalment el seu ús, en el cas que hi hagi 
àrids que no compleixen amb l'article 28.4.1. 
L'àrid reciclat ha d'incloure en la seva documentació: 
- Naturalesa del material 
- Planta productora de l'àrid i empresa transportista de la runa 
- Presència d'impureses 
- Detalls de la seva procedència 
- Altre informació que resulti rellevant 
El subministrador de granulats procedents de reciclatge, ha d'aportar la documentació 
que garanteixi el compliment de les especificacions establertes a la norma EHE-08, si 
el material s'ha d'utilitzar en la confecció de formigons. 
 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Els àrids han de disposar del marcatge CE, de tal manera que la comprovació de la seva 
idoneïtat per al seu ús es farà mitjançant un control documental del marcatge per tal 
de determinar el compliment de les especificacions del projecte i de l'article 28 de 
la EHE. 
En el cas d'àrids d'autoconsum, el Constructor o el Subministrador ha d'aportar un 
certificat d'assaig, de com a màxim tres mesos d'antiguitat, realitzat en un 
laboratori de control dels contemplats en l'article 78.2.2.1 de la EHE, que verifiqui 
el compliment de les especificacions de l'àrid subministrat respecte l'article 28 de 
la EHE. 
La DF ha de poder valorar el nivell de garantia del distintiu, i en cas de no disposar 
de suficient informació, podrà determinar l'execució de comprovacions mitjançant 
assaigs. 
La DF, a més, ha de valorar si realitzar una inspecció a la planta de fabricació, a 
poder ser, abans del subministra de l'àrid, per comprovar la idoneïtat per a la seva 
fabricació. En cas necessari, la DF ha de poder realitzar els assaigs següents per a 
verificar la conformitat de les especificacions: 
- Índex de llenques (UNE-EN 933-3). 
- Terrossos d'argila (UNE 7133) 
- Partícules toves (UNE 7134) 
- Coeficient de forma (UNE EN 933-4) 
- Material  retingut per el garbell 0.063 UNE (UNE EN 933-2) i que sura en un líquid 
de pes específic 2 (UNE EN 1744-1). 
- Compostos de sofre (SO3)- respecte al granulat sec (UNE-EN 1744-1). 
- Contingut en ió clor Cl- (UNE-EN 1744-1) 
- Assaig petrogràfic 
- Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment (UNE 146-507 i UNE 146-508). 
- Estabilitat, resistència a l'atac del sulfat magnèsic (UNE-EN 1367-2). 
- Absorció d'aigua (UNE-EN 1097-6). 
- Resistència al desgast Los Angeles (UNE-EN 1097-2). 
- Assaig d'identificació per raigs X. 
- Assaig granulomètric (UNE-EN 933-2) 
 
OPERACIONS DE CONTROL EN GRAVA PER A DRENATGES: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Inspecció visual del material i recepció del certificat de procedència i qualitat 
corresponent. 
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- Abans de començar el reblert, quan hagi canvi de procedència del material, o cada 
2000 m3 durant la seva execució, es realitzaran els següents assaigs d'identificació 
del material: 
     - Assaig granulomètric del material filtrant (UNE EN 933-1)  
     - Assaig granulomètric del material adjacent (UNE 103101)  
     - Desgast de ¿Los Ángeles¿ (UNE EN 1097-2)  
S'ha de demanar un certificat de procedència del material, que en el cas d'àrids 
naturals ha de contenir: 
- Classificació geològica 
- Estudi de morfologia 
- Aplicacions anteriors 
- Assaigs d'identificació del material 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN GRAVA PER A DRENATGES: 
S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment 
indicades en cada assaig. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No s'acceptarà la grava que no compleixi totes les especificacions indicades al plec. 
Si la granulometria no s'ajusta a la utilitzada per a l'establiment de les 
dosificacions aprovades, s'hauran de projectar i aprovar noves fórmules de treball. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIÓ EN CAS D'INCOMPLIMENT EN GRAVA PER A DRENATGES: 
Els resultats dels assaigs d'identificació han de complir estrictament les 
especificacions indicades, en cas contrari, no s'ha d'autoritzar l'ús del material 
corresponent en l'execució del reblert. 
 
 
 
B037 - TOT-U 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0372000. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Material granular de granulometria contínua, utilitzat com capa de ferm. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Tot-u natural 
- Tot-u artificial 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El tipus de material utilitzat ha de ser l'indicat a la DT o en el seu defecte el que 
determini la DF. 
La composició granulomètrica ha de ser l'adequada al seu ús i ha de ser la que es 
defineix a la partida d'obra en què intervingui o, si no hi consta, la que estableixi 
explícitament la DF. 
A la vegada, els grànuls han de tenir forma arrodonida o polièdrica, i han de ser 
nets, resistents i de granulometria uniforme. 
No ha de ser susceptible de cap tipus de meteorització o alteració física o química 
apreciable sota les condicions possibles més desfavorables. 
No ha de donar lloc, amb l'aigua, a dissolucions que puguin afectar a estructures, a 
d'altres capes de ferm, o contaminar el sòl o corrents d'aigua. 
Els materials no han de tenir terrossos d'argila, marga, matèria orgànica, ni d'altres 
matèries extranyes que puguin afectar la durabilitat de la capa. 
 
TOT-U NATURAL: 
Es considera tot-u natural el material granular, de granulometria contínua, que 
s'utilitza com a capa de ferm. Els materials que el formin procediran de graveres o 
dipòsits naturals, sòls naturals o de mescla d'ambdós.  
La DF ha de determinar la corba granulomètrica del granulat entre un dels següents 
fusos: 
+------------------------------------------------+ 

¦            ¦  Tamisatge ponderal acumulat (%)  ¦ 
¦Tamís UNE-EN¦---------------------------------- ¦ 
¦ 933-2 (mm) ¦       ZN40     ZN25     ZN20      ¦ 
¦------------¦-----------------------------------¦ 
¦     50     ¦       100      --       --        ¦ 
¦     40     ¦      80-95     100      --        ¦ 
¦     25     ¦      60-90    75-95     100       ¦ 
¦     20     ¦      54-84    65-90    80-100     ¦ 
¦      8     ¦      35-63    40-68    45-75      ¦ 
¦      4     ¦      22-46    27-51    32-61      ¦ 
¦      2     ¦      15-35    20-40    25-50      ¦ 
¦    0,500   ¦       7-23     7-26    10-32      ¦ 
¦    0,250   ¦       4-18     4-20     5-24      ¦ 
¦    0.063   ¦       0-9      0-11     0-11      ¦ 
+------------------------------------------------+ 
La fracció retinguda pel tamís 0.063 mm (UNE-EN 933-2) ha de ser inferior a 2/3 a la 
fracció retinguda pel tamís 0,250 mm (UNE-EN 933-2). 
Coeficient de desgast "Los Angeles" (UNE-EN 1097-2): 
- Categoria de trànsit pesat T00 a T2:  > 35 
- Categoria de trànsit pesat T3, T4 i vorals:  > 40 
Equivalent de sorra (UNE-EN 933-8): 
- T00 a T1:  > 35 
- T2 a T4 i vorals de T00 a T2:  > 30 
- Vorals de T3 i T4:  > 25 
Per a capes granulars per a l'assentament de canonades:  > 30 
Plasticitat (UNE 103104): 
- Trànsit T00 a T3:  No plàstic 
- T4: 
     - Límit líquid (UNE 103103):  < 25 
     - Índex de plasticitat (UNE 103104):  < 6 
- Vorals sense pavimentar: 
     - Límit líquid (UNE 103103):  < 30 
     - Índex de plasticitat (UNE 103104):  < 10 
- Per a capes granulars per a l'assentament de canonades: 
     - Límit líquid (UNE 103103):  < 25 
     - Índex de plasticitat (UNE 103104):  < 6 
 
TOT-U ARTIFICIAL: 
El tot-u artificial ha d'estar compost de granulats procedents de la trituració, total 
o parcial, de pedra de cantera o de grava natural. 
Es pot utilitzar material granular reciclat de residus de la construcció o 
demolicions, provenint d'una planta autoritzada legalment per el tractament d'aquests 
residus. En obres de carreteres només es podrà utilitzar a les categories de tràfic 
pesat T2 a T4. 
Per al trànsit tipus T2 a T4 es podran utilitzar àrids reciclats, siderúrgics, 
subproductes i productes inerts de rebuig, sempre que compleixin amb les prescripcions 
tècniques exigides. 
La DF ha de determinar la corba granulomètrica del granulat per utilitzar, que ha 
d'estar continguda dins d'un dels fusos següents: 
+------------------------------------------------+ 
¦            ¦  Tamisatge ponderal acumulat (%)  ¦ 
¦Tamís UNE-EN¦---------------------------------- ¦ 
¦ 933-2 (mm) ¦       ZA25     ZA20     ZAD20     ¦ 
¦------------¦-----------------------------------¦ 
¦     40     ¦       100       --       --       ¦ 
¦     25     ¦      75-100    100      100       ¦ 
¦     20     ¦      65-90    75-100   65-100     ¦ 
¦      8     ¦      40-63    45-73    30-58      ¦ 
¦      4     ¦      26-45    31-54    14-37      ¦ 
¦      2     ¦      15-32    20-40     0-15      ¦ 
¦    0,500   ¦       7-21     9-24     0-6       ¦ 
¦    0,250   ¦       4-16     5-18     0-4       ¦ 
¦    0,063   ¦       0-9      0-9      0-2       ¦ 
+------------------------------------------------+ 
La fracció retinguda pel tamís 0.063 mm (UNE-EN 933-2) ha de ser inferior a 2/3 a la 
fracció retinguda pel tamís 0,250 mm (UNE-EN 933-2). 
Índex de llenques (UNE-EN 933-3):  < 35 
Coeficient de desgast "Los Angeles" (UNE-EN 1097-2): 
- Trànsit T0 a T2:  < 30 
- T3, T4 i vorals:  < 35 
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Per a materials reciclats procedents de ferms de carretera o demolicions: 
- Trànsit de T00 a T2:  > 40 
- Trànsit T3, T4 i vorals:  > 45 
Per a capes granulars per a l'assentament de canonades:  > 40 
Equivalent de sorra (UNE-EN 933-8): 
- T00 a T1:  > 40 
- T2 a T4 i vorals de T00 a T2:  > 35 
- Vorals de T3 i T4:  > 30 
Plasticitat: 
- Trànsit T00 a T4:  No plàstic 
- Vorals sense pavimentar: 
     - Límit líquid (UNE 103103):  < 30 
     - Índex de plasticitat (UNE 103104):  < 10 
Coeficient de neteja (Annex C de la UNE 146130):  < 2 
Si el material prové de reciclatge d'enderrocs (condicions addicionals): 
- Inflament (NLT-111):  < 2% 
- Contingut de materials petris:  >= 95% 
- Contingut de restes d'asfalt:  < 1% en pes 
- Contingut de fusta:  < 0,5% en pes 
Composició química: 
- Compostos de sofre (SO3) (UNE EN 1744-1) en el cas que  
  el material estigui en contacte amb capes tractades amb ciment:  < 0,5% 
- A la resta:  < 1% 
Si s'utilitza àrid siderúrgic d'acereries, haurà de complir: 
- Expansivitat (UNE EN 1744-1):  < 5% 
Si s'utilitza àrid siderúrgic d'alt forn, haurà de complir: 
- Desintegració per silicat bicàlcic o per ferro (UNE EN 1744-1):  Nul 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones 
técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 
* Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados artículos 
del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, 
relativos a firmes y pavimentos. 
* Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por lo que se aprueba la norma 6.1-IC 
Secciones del firme, de la Instrucción Técnica de Carreteras. 
 
GRANULATS PROCEDENTS DE RECICLATGE DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIONS: 
Decret Legislatiu  1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei 
reguladora dels residus. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Abans de començar l'obra, quan hagi canvi de procedència del material, o amb la 
freqüència indicada durant la seva execució, es realitzaran els següents assaigs 
d'identificació del material: 
- Per a cada 1000 m3 o fracció diària i sobre 2 mostres: 
     - Assaig granulomètric (UNE EN 933-1),  
     - Assaig d'equivalent de sorra (UNE EN 933-8) 
     - I en el seu cas, assaig de blau de metilè (UNE EN 933-9) 
- Per a cada 5000 m3, o 1 cada setmana si el volum executat és menor: 
     - Determinació dels límits d'Atterberg  (UNE 103103 i UNE 103104) 
     - Assaig Próctor Modificat (UNE 103501) 
     - Humitat natural (UNE EN 1097-5) 
- Per a cada 20000 m3 o 1 cop al mes si el volum executat és menor: 
     - Coeficient de desgast de “Los Angeles” (UNE-EN 1097-2) 
     - Coeficient de neteja (Annex C, UNE 146130), cada 1500 m3, o cada 2 dies si el 
volum executat és menor. 

El Director de les obres podrà reduir a la meitat la freqüència dels assaigs si 
considera que els materials són suficientment homogenis, o si en el control de 
recepció de la unitat acabada s'han aprovat 10 lots consecutius. 
 
OPERACIONS DE CONTROL EN TOT-U ARTIFICIAL: 
Abans de començar l'obra, quan hagi canvi de procedència del material, o amb la 
freqüència indicada durant la seva execució, es realitzaran els següents assaigs 
d'identificació del material: 
- Per a cada 5000 m3, o 1 cada setmana si el volum executat és menor: 
     - Índex de llenques (UNE EN 933-3) 
     - Partícules triturades (UNE EN 933-5 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment 
indicades en cada assaig. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Els resultats dels assaigs d'identificació han de complir estrictament les 
especificacions indicades, en cas contrari, no s'autoritzarà l'ús del material 
corresponent. 
 
 
 
B04 - PEDRES PER A FONAMENTS I MURS 
B044 - PEDRES PER A FORMACIÓ D'ESCULLERES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0441600. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Bloc de pedra natural, de forma irregular, per a la construcció d'esculleres. 
S'han considerat els tipus següents: 
- De pedra granítica 
- De pedra calcària 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
La roca ha de provenir de la pròpia excavació o de préstecs. Ha de tenir la superfície 
rugosa i no s'han d'admetre les pedres arrodonides. 
Ha de ser sana, de constitució homogènia i gra uniforme. 
No ha de tenir esquerdes, nius, nòduls, ni restes orgàniques. 
Ha de ser compacta, sense alteracions apreciables i estable químicament davant de 
l'acció dels agents externs, en particular davant de l'aigua. 
En ser colpejada amb el martell ha de donar un so clar. Els fragments han de tenir les 
arestes vives. 
Les dimensions han de ser les adequades al lloc d'utilització d'acord amb la DT i les 
indicacions de la DF. 
El pes mínim de cada bloc ha de ser fixat per la DT o la DF. Per a l'escollera sense 
classificar és de 0,5 kg. 
Ha de complir les condicions requerides per la DF. 
El contingut de partícules amb forma inadequada ha de ser inferior al 30 %. En cas de 
superar-se aquest valor, només s'ha de poder utilitzar si es fa un estudi especial per 
a garantir un comportament correcte. Les partícules de forma inadequada són aquelles 
que compleixen: (L+G)/2  >=  3 E, on: L = longitud (separació màxima entre dos plànols 
paral·lels tangents a la partícula), G = espessor (diàmetre del forat circular mínim 
per on pugui passar la partícula), E = ample (separació mínima entre dos plànols 
paral·lels tangents a la partícula). 
Els valors de L, G i E es poden determinar de forma aproximada i no han de ser 
mesurats necessàriament en tres direccions perpendiculars. 
Estabilitat: Assaig immersió en aigua 24 h (NLT 255): 
- Fissures:  Sense fissures 
- Pèrdua de pes:  <= 2% 
Característiques fonamentals: 
- Densitat aparent seca:  >= 2500 kg/m3 
- Absorció d'aigua (UNE 83134):  <= 2% 
- Coeficient de desgast “Los Ángeles” (UNE-EN 1097-2):  < 50 
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- Contingut d'ió sulfat (UNE 7245):  < 12% 
- Coeficient de dilatació tèrmica (C):  0,000006 <= C <= 0,000012 mm °C 
- Mòdul d'elasticitat:  entre 100000 i 500000 kg/cm2 
- Porositat aparent:  <= 0.4% 
- Duresa Mohs:  >= 6.5 
El pes de les pedres col·locades ha de ser de com a mínim 10 kg, i de 200 kg com a 
màxim. El percentatge de pedres amb un pes inferior a 100 kg no pot sobrepassar el 25 
% del total. 
 
PEDRA GRANÍTICA: 
Ha de provenir de roques cristal·lines, composades essencialment de quars, feldespat i 
mica. 
Ha de tenir el gra fi, ha de ser compacte i de color uniforme. 
No ha de tenir símptomes de descomposició dels seus feldespats característics. 
No ha de tenir grops o composicions diferents de la roca de dimensions superiors a 5 
cm. 
Resistència a compressió (proveta cúbica de 10 cm):  >= 120 N/mm2 
 
PEDRA CALCÀRIA: 
Han de provenir de roques cristal·lines composades essencialment de carbonat càlcic. 
No han de tenir substàncies extranyes que arribin a caracteritzar-les. 
No han de ser bituminoses. 
No han de tenir argiles en excés. 
Han de produir efervescències al ser tractades amb àcids. 
Resistència a compressió (proveta cúbica de 10 cm):  >= 50 N/mm2 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no es produeixin fragmentacions. 
Si existeixen diferents tipus de pedra a  l'obra, el subministrament i emmagatzematge 
s'ha de fer individualitzat per a cada tipus de bloc. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones 
técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos 
del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes 
relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Recepció del informe de la pedrera a utilitzar, amb les següents dades: 
     - Classificació geològica. 
     - Densitat aparent seca. 
     - Coeficient de desgast “Los Ángeles” (UNE-EN 1097-2). 
     - Estudi de la morfologia. 
     - Prova d'absorció en aigua dolça o salada (UNE 83134). 
     - Resistència a l'acció dels sulfats. 
- Cada 2.000 t de pedra utilitzada, i sempre que hi hagi un canvi de front 
d'explotació, s'han de fer els següents assaigs: 
     - Coeficient de desgast “Los Ángeles” (UNE-EN 1097-2). 
     - Absorció (UNE-EN 1925). 
     - Determinació del pes específic (UNE-EN 1936). 
- S'ha de fer com a mínim una vegada, els següents assaigs: 
     - Densitat aparent seca. 
     - Resistència a l'acció dels sulfats magnèsic i sòdic (cas d'esculleres en 
contacte amb aigua) (UNE-EN 1367-2). 
- Inspecció de la pedrera, un cop al mes com a mínim, per a comprovar la continuïtat 
dels fronts de treball. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
S'han de seguir els criteris que, en cada cas, determini la DF. 

 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No s'ha d'autoritzar l'inici dels treballs sense que el contractista hagi presentat 
l'informe de la pedrera. 
Si el material o la pedrera no compleixen totes les especificacions, no s'ha 
d'autoritzar el seu ús. 
 
 
 
B05 - AGLOMERANTS I CONGLOMERANTS 
B051 - CIMENTS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0512401,B051E201. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Conglomerant hidràulic format per diferents materials inorgànics finament dividits 
que, amassats amb aigua, formen una pasta que, mitjançant un procés d'hidratació, 
endureix i un cop endurit conserva la seva resistència i estabilitat fins i tot sota 
l'aigua. 
S'han considerat els ciments regulats per la norma RC-08 amb les característiques 
següents: 
- Ciments comuns (CEM) 
- Ciments d'aluminat de calci (CAC) 
- Ciments blancs (BL) 
- Ciments resistens a l'aigua de mar (MR) 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la 
Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de 
qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les 
normes aplicables als estats membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de 
Lliure Canvi. 
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta 
ecològica europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la 
Comunitat Europea. 
Ha de ser un material granular molt fi i estadísticament homogeni en la seva 
composició. 
El ciment ha de ser capaç, si es dosifica i barreja adequadament amb aigua i 
granulats, de produir un morter o un formigó que conservi la seva traballabilitat en 
un temps prou llarg i assolir, al final de períodes definits, els nivells especificats 
de resistència i mantenir estabilitat de volum a llarg termini. 
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració. 
En activitats manuals en les que hi hagi risc de contacte amb la pell i d'acord amb 
l'establert a l'Ordre Presidencial 1954/2004 de 22 de juny, no s'han d'utilitzar o 
comercialitzar ciments amb un contingut de crom (VI) superior a dos parts per milió 
del pes sec del ciment. 
 
CIMENTS COMUNS (CEM): 
Estaran subjectes al marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 
1630/1992 de 29 de desembre, 1328/1995 de 28 de juliol i 956/2008 de 6 de juny. 
Els components han de complir els requisits especificats en el capítol 5 de la norma 
UNE-EN 197-1. 
Tipus de ciments: 
- Ciment Pòrtland: CEM I 
- Ciment Pòrtland amb addicions: CEM II 
- Ciment Pòrtland amb escòries de forn alt: CEM III 
- Ciment putzolànic: CEM IV 
- Ciment compost: CEM V 
Alguns d'aquests tipus es divideixen en subtipus, segons el contingut de l'addició o 
barreja d'addicions presents en el ciment. Segons aquest contingut creixent els 
subtipus poden ser A, B o C. 
Addicions del clinker pòrtland (K): 
- Escòria de forn alt:  S 
- Fum de sílice:  D 
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- Putzolana natural:  P 
- Putzolana natural calcinada:  Q 
- Cendra volant Sicília:  V 
- Cendra volant calcària:  W 
- Esquist calcinat:  T 
- Filler calcari L:  L 
- Filler calcari LL:  LL 
Relació entre denominació i designació dels ciments comuns segons el tipus, subtipus i 
addicions: 
+------------------------------------------------------+ 
¦       Denominació                     ¦ Designació   ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland                       ¦  CEM I       ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb escòria           ¦  CEM II/A-S  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/B-S  ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb fum de sílice     ¦  CEM II/A-D  ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb Putzolana         ¦  CEM II/A-P  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/B-P  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/A-Q  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/B-Q  ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb cendres           ¦  CEM II/A-V  ¦ 
¦ volants                               ¦  CEM II/B-V  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/A-W  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/B-W  ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb esquist           ¦  CEM II/A-T  ¦ 
¦ calcinat                              ¦  CEM II/B-T  ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb filler            ¦  CEM II/A-L  ¦ 
¦ calcari                               ¦  CEM II/B-L  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/A-LL ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/B-LL ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland mixt                  ¦  CEM II/A-M  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/B-M  ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment amb escòries de                ¦  CEM III/A   ¦ 
¦ forn alt                              ¦  CEM III/B   ¦ 
¦                                       ¦  CEM III/C   ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment putzolànic                     ¦  CEM IV/A    ¦ 
¦                                       ¦  CEM IV/B    ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment compost                        ¦  CEM V/A     ¦ 
¦                                       ¦  CEM V/B     ¦ 
+------------------------------------------------------+ 
En ciments pòrtland mixtos CEM II/A-M i CEM II/B-M, en ciments putzolànics CEM IV/A i 
CEM IV/B i en ciments compostos CEM V/A i CEM V/B els components principals a més del 
clinker han de ser declarats a la designació del ciment. 
La composició dels diferents ciments comuns ha de ser l'especificada al capítol 6 de 
la norma UNE-EN 197-1. 
Els ciments comuns han de complir les exigències mecàniques, físiques, químiques i de 
durabilitat especificades al capítol 7 de la norma UNE-EN 197-1. 
 
CIMENTS D'ALUMINAT DE CALÇ (CAC): 
Ciment obtingut per una mescla de materials aluminosos i calcàris. 
Estaran subjectes al marcatge CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 
956/2008 de 6 de juny. 
Han de complir les exigències mecàniques, físiques i químiques especificades a UNE-EN 
14647. 
 
CIMENTS BLANCS (BL): 
Han d'estar subjectes al Reial Decret 1313/1988 i seran aquells definits a la norma 
UNE 80305 i homòlegs de les normes UNE-EN 197-1 (ciments comuns) i UNE-EN 413-1 
(ciments de ram de paleta) que compleixin amb l'especificació de blancor. 
Índex de blancor (UNE 80117):  >= 85 

D'acord amb el Real Decret 1313/1988 de 28 d'octubre i L'Ordre Ministerial de 17 de 
gener de 1989, han de portar el Certificat de Conformitat amb Requisits Reglamentaris 
(CCRR). 
La composició, així com les prescripcions mecàniques, físiques, químiques i de 
durabilitat que han de complir els ciments comuns blancs són les mateixes que les 
especificades per als ciments comuns a la norma UNE-EN 197-1. 
La composició, així com les prescripcions mecàniques, físiques i químiques que ha de 
complir el ciment blanc de ram de paleta (BL 22,5 X) són les mateixes que les 
especificades per al ciment homòleg a la norma UNE-EN 413-1. 
 
CIMENTS RESISTENTS A L'AIGUA DE MAR (MR): 
D'acord amb el Real Decret 1313/1988 de 28 d'octubre i L'Ordre Ministerial de 17 de 
gener de 1989, han de portar el Certificat de Conformitat amb Requisits Reglamentaris 
(CCRR). 
Relació entre denominació i designació dels ciments resistents a l'aigua de mar segons 
el tipus, subtipus i addicions: 
+------------------------------------------------------+ 
¦       Denominació                     ¦ Designació   ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland                       ¦      I       ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb escòria           ¦    II/A-S    ¦ 
¦                                       ¦    II/B-S    ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb fum de sílice     ¦    II/A-D    ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb Putzolana         ¦    II/A-P    ¦ 
¦                                       ¦    II/B-P    ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb cendres           ¦    II/A-V    ¦ 
¦ volants                               ¦    II/B-V    ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment amb escòries de                ¦    III/A     ¦ 
¦ forn alt                              ¦    III/B     ¦ 
¦                                       ¦    III/C     ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment putzolànic                     ¦    IV/A      ¦ 
¦                                       ¦    IV/B      ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment compost                        ¦  CEM V/A     ¦ 
+------------------------------------------------------+ 
Les especificacions generals en quan a composició i a exigències mecàniques, físiques, 
químiques i de durabilitat que han de complir són les corresponents als ciments comuns 
homòlegs de la norma UNE-EN 197-1. 
Han de complir els requisits addicionals especificats al capítol 7.2 de la norma UNE 
80303-2. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: de manera que no s'alterin les seves característiques. 
Si el ciment es subministra a granel s'ha d'emmagatzemar en sitges. 
Si el ciment es subministra en sacs, s'han d'emmagatzemar en un lloc sec, ventilat, 
protegit de la intempèrie i sense contacte directe amb la terra, de manera que no 
s'alterin les seves condicions. 
Temps màxim d'emmagatzematge dels ciments: 
- Classes 22,5 i 32,5:  3 mesos 
- Classes 42,5 :  2 mesos 
- Classes 52,5 :  1 mes 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1313/1988, de 28 de octubre, por el se declara obligatoria la 
homologación de los cementos para la fabricación de hormigones y morteros para todo 
tipo de obras y productos prefabricados. 
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Orden de 17 de enero de 1989 por la que se establece la certificación de conformidad a 
normas como alternativa de la homologación de los cementos para la fabricación de 
hormigones y morteros para todo tipo de obras y productos prefabricados. 
Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre, por el que se dictan disposiciones para la 
libre circulación de productos de construcción, en aplicación de la Directiva 
89/106/CEE. 
Real Decreto 1328/1995, de 28 de julio, por el que se modifica, en aplicación de la 
Directiva 93/68/CEE, las disposiciones para la libre circulación de productos de 
construcción, aprobadas por el Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre. 
Real Decreto 956/2008, de 6 de junio, por el que se aprueba la Instrucción para la 
Recepción de Cementos (RC-08). 
UNE-EN 197-1:2000 Cemento. Parte 1: Composición, especificaciones y criterios de 
conformidad de los cementos comunes. 
UNE-EN 14647:2006 Cemento de aluminato de calcio. Composición, especificaciones y 
criterios de conformidad. 
UNE 80305:2001 Cementos blancos. 
UNE 80303-2:2001 Cementos con características adicionales. Parte 2: Cementos 
resistentes al agua de mar. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN CIMENTS COMUNS (CEM) I CIMENTS 
DE CALÇ (CAC): 
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho 
sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema 
d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del 
CTE: 
 - Productes per a preparació de formigó, morter, beurades i altres mescles per a 
construcció i per a la fabricació de productes de construcció, 
 - Productes per a elaboració de formigó, morter, pasta i altres mescles per a 
construcció i per a la fabricació de productes de construcció:  
     - Sistema 1+: Certificació de Conformitat CE 
El símbol normalitzat del marcatge CE ha d'anar acompanyat de la següent informació 
com a mínim: 
- el número identificador del organisme certificador que ha intervingut en el control 
de producció 
- nom o marca distintiva d'identificació i adreça enregistrada del fabricant 
- número del certificat CE de conformitat 
- les dues últimes xifres de l'any en que el fabricant va posar el marcatge CE 
- indicacions que permetin identificar el producte així com les seves característiques 
i prestacions declarades atenent a les seves especificacions tècniques 
- referència a la norma armonitzada corresponent 
- designació normalitzada del ciment indicant el tipus, subtipus (segons els 
components principals) i classe resistent 
- en el seu cas, informació addicional referent al contingut de clorurs, al límit 
superior de pèrdua per calcinació de cendra volant i/o additiu emprat 
Sobre el mateix embalatge, el marcatge CE es pot simplificar, i inclourà com a mínim: 
- el símbol normalitzat del marcatge CE 
- en el seu cas, el número del certificat CE de conformitat 
- nom o marca distintiva d'identificació i adreça enregistrada del fabricant 
- els dos últims dígits de l'any en que el fabricant va posar el marcatge 
- referència al número de la norma harmonitzada corresponent 
En aquest cas, la informació complerta del marcatge o etiquetat CE haurà d'apareixer 
també a l'albarà o documentació que acompanya al lliurament. 
A l'albarà hi han de figurar les dades següents: 
- número de referència de la comanda 
- nom i adreça del comprador i punt de destí del ciment 
- identificació del fabricant i de l'empresa de subministrament 
- designació normalitzada del ciment subministrat conforme a la instrucció RC-08 
- quantitat que es subministra 
- en el seu cas, referència a los dades de l'etiquetat corresponent al marcatge CE 
- data de subministrament 
- identificació del vehicle que el transporta 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN CIMENTS BLANCS (BL) I CIMENTS 
RESISTENTS A L'AIGUA DE MAR (MR): 
A l'albarà hi han de figurar les dades següents: 
- número de referència de la comanda 
- nom i adreça del comprador i punt de destí dels ciment 
- identificació del fabricant i de l'adreça de subministrament 

- designació normalitzada del ciment subministrat segons el Reial Decret 956/2008 de 6 
de juny 
- contrasenya del Certificat de Conformitat amb els Requisits Reglamentaris 
- quantitat que es subministra 
- identificació del vehicle que transporta el ciment 
- en el seu cas, l'etiquetatge corresponent al marcatge CE 
En el cas de ciments envasats, aquests han de mostrar als seus envasos la següent 
informació: 
- nom o marca identificativa i adreça complerta del fabricant i de la fàbrica 
- designació normalitzada del ciment subministrat segons el Reial Decret 956/2008 de 6 
de juny 
- contrasenya del Certificat de Conformitat amb els Requisits Reglamentaris 
- dates de fabricació i d'envasat (indicant setmana i any) 
- condicions específiques aplicables a la manipulació i utilització del producte 
El fabricant ha de facilitar, si li demanen, les dades següents: 
- Inici i final d'adormiment 
- Si s'han incorporat additius, informació detallada de tots ells i dels seus efectes 
 
OPERACIONS DE CONTROL: 
La recepció del ciment haurà d'incloure al menys, dues fases obligatòries: 
- Una primera fase de comprovació de la documentació 
- Una segona fase de inspecció visual del subministrament 
Es pot donar una tercera fase, si el responsable de recepció ho considera oportú, de 
comprovació del tipus i classe de ciment i de les característiques físiques químiques 
i mecàniques mitjançant la realització d'assaigs de identificació i, si es el cas, 
d'assaigs complementaris. 
Per a la primera fase, al iniciar el subministrament el Responsable de recepció ha de 
comprovar que la documentació es la requerida. Aquesta documentació estarà compresa 
per: 
- Albarà o full de subministrament. 
- Etiquetatge 
- Documents de conformitat, com pot ser el marcatge CE o bé la Certificació de 
Conformitat del Reial Decret 1313/1988 
- Pel cas dels ciments no subjectes al marcatge CE, el certificat de garantia del 
fabricant signat. 
- Si els ciments disposen de distintius de qualitat, caldrà també la documentació 
precisa de reconeixements del distintiu. 
En la segona fase, un cop superada la fase de control documental, cal sotmetre el 
ciment a una inspecció visual per comprovar que no ha patit alteracions o barreges 
indesitjades. 
La tercera fase s'activarà quan es pugui preveure possibles defectes o en el cas que 
el Responsable així ho estableixi per haver donat resultats no conformes en les fases 
anteriors o per haver detectat defectes en l'ús de ciments d'anteriors remeses. 
En aquest supòsit es duran terme, abans de començar l'obra i cada 200 t de ciment de 
la mateixa designació i procedència durant l'execució, assaigs d'acord amb l'establer 
en els Annexes 5 i 6 de la RC-08. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Les mostres es prendran segons l'indicat en la RC-08. Per a cada lot de control sotmès 
a assaig s'extrauran tres mostres, una per tal de realitzar els assaigs de comprovació 
de la composició, l'altre per els assaigs físics, mecànics i químics i l'altre per ser 
conservada preventivament. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
A efectes de la fase primera, no s'aprovarà l'ús de ciments els quals el etiquetatge i 
la documentació no es correspongui amb el ciment sol·licitat, quan la documentació no 
estigui completa i quan no es reuneixin tots els requisits establerts. 
A efectes de la segona fase, no s'aprovarà l'ús de ciments que presentin símptomes de 
meteorització rellevant, que contingui cossos estranys i que no resulti homogènia en 
el seu aspecte o color. 
A efectes de la tercera fase, no s'aprovarà l'ús de ciments que no compleixin els 
criteris establerts en l'apartat A5.5 de la RC-08. 
Quan no es compleixi alguna de les prescripcions del ciment assajat, es repetiran els 
assaigs per duplicat, sobre dues mostres obtingudes de l'acopi existent a obra. 
S'acceptarà el lot únicament si els resultats obtinguts en les dues mostres són 
satisfactoris. 
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B053 - CALÇS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0532310. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Conglomerant obtingut per calcinació de materials calcaris, compost principalment per 
òxids o hidròxids de calci amb o sense òxids o hidròxids de magnesi i quantitats 
menors d'òxids de silici, ferro i alumini. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Calç amarada en pasta CL 90 
- Calç aèria CL 90 
- Cal hidràulica natural NHL 2 
- Cal hidràulica natural NHL 3,5 
- Cal hidràulica natural NHL 5 
 
CALÇ AMARADA EN PASTA: 
Si és amarada en pasta, ha d'estar apagada i barrejada amb aigua, amb la quantitat 
justa per obtenir una pasta de consistència adequada a l'us a la que es destini. 
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració. 
 
CALÇ AÈRIA CL 90: 
Si conté additius, aquests no han d'afectar a les propietats dels morters. 
Contingut de CaO + MgO (UNE-EN 459-2):  >= 90% en pes 
Contingut de MgO (UNE-EN 459-2):  <= 5% en pes 
Contingut de SO3 (UNE-EN 459-2):  <= 2% en pes 
Contingut de CO2 (UNE-EN 459-2):  <= 4% en pes 
Finura de la mòlta per a calç en pols (UNE-EN 459-2) 
- Material retingut al tamís 0,09 mm:  <= 7% 
- Material retingut al tamís 0,2 mm:  <= 2% 
Estabilitat de volum (UNE-EN 459-2) 
- Pastes amarades:  Passa 
- Altres calçs: 
     - Mètode de referència:  <= 20 
     - Mètode alternatiu:  <= 2 
Densitat aparent per a calç en pols (UNE-EN 459-2) Da:  0,3 <= Da <= 0,6 kg/dm3 
Aigua lliure (humitat) (UNE-EN 459-2) (h): 
- Pastes amarades:  45% < h < 70% 
- Altres calçs:  <= 2% 
Requisits de reactivitat i granulometria: 
- Retingut pel tamís de 3 mm:  0% 
- Retingut pel tamís de 2 mm: <=5% 
- Reactivitat amb aigua t'60ºC: <= 15 min. 
 
CALÇ HIDRÀULICA NATURAL: 
Contingut de SO3 (UNE-EN 459-2):  =< 3% en masa 
(un contigut de SO3 > 3% i < 7% es admissible, amb la condició de que l'estabilitat 
sigui confirmada després de 28 dies de conservació en aigua, segons l'assaig donat en 
la norma UNE-EN 196-2) 
Contingut de calç lliure (UNE-EN 459-2): 
- Calç del tipus NHL 2:  >= 15% en pes 
- Calç del tipus NHL 3,5:  >= 9% en pes 
- Calç del tipus NHL 5:  >= 3 % en pes 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: S'ha de transportar en cisternes pressuritzades dotades de medis 
pneumàtics o mecànics que permetin el ràpid transvasament a sitges d'emmagatzematge. 
Aquestes han de ser estanques. 
A les obres de poc volum el subministrament ha de poder ser en sacs, de manera que no 
experimenti alteració de les seves característiques. 
Emmagatzematge: Es tindran en compte les normes indicades en les fitxes de seguretat 
per a les classes de calç. Aquestes fitxes de seguretat han de ser les recomanades 
oficialment o, en el seu defecte, les facilitades pel subministrador. 
 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
UNE-EN 459-1:2002 Cales para la construcción. Parte 1: Definiciones, especificaciones 
y criterios de conformidad. 
UNE-EN 459-1/AC:2002 Cales para la construcción. Parte 1: Definiciones, 
especificaciones y criterios de conformidad. 
UNE-EN 459-2:2002 Cales para la construcción. Parte 2: Métodos de ensayo. 
UNE-EN 459-3:2002 Cales para la construcción. Parte 3: Evaluación de la conformidad. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho 
sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema 
d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del 
CTE: 
 - Productes per a preparació de morters de fàbrica, revestiments interiors i 
exteriors i altres productes de construcció:  
     - Sistema 2: Declaració de conformitat del fabricant i Certificació de Control de 
la Producció en Fàbrica 
Per a cada remesa caldrà un albarà amb una documentació annexa i un full de 
característiques. 
A l'embalatge, o be a l'albarà de lliurament, hi ha de constar com a mínim la següent 
informació: 
- Nom o marca comercial i adreça del fabricant 
- Referència a la norma UNE-EN 459-1 
- Designació de la calç segons l'apartat 4 de l'esmentada norma 
- Data de subministrament i de fabricació 
- Designació comercial i tipus de cal. 
- Identificació del vehicle de transport 
- Referència de la comanda 
- Quantitat subministrada 
- Nom i adreça del comprador i destí 
- Si es el cas, certificat acreditatiu del compliment de les especificacions 
obligatòries i/o acreditatiu de la homologació de la marca, segell o distintiu de 
qualitat. 
- Instruccions de treball si fos necessari 
- Informació de seguretat si fos necessària. 
- Han de portar el marcat CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 
1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol on ha de constar, com a mínim: 
     - Numero identificador del organisme notificat 
     - Nom i adreça del fabricant 
     - Els dos darrers dígits de la data de marcatge 
     - Numero del certificat de conformitat 
     - Referència a la UNE EN 459-1 
     - Descripció del producte 
     - Informació sobre els requisits essencials. 
Al full de característiques hi ha de figurar al menys: 
- Referència del albarà 
- Denominació comercial i tipus de cal 
- Contingut d'òxids de calci i magnesi 
- Contingut de diòxids de carboni 
- Finor 
- Reactivitat 
 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Inspecció de les condicions de subministrament de la calç, d'acord a la norma PG3, i 
recepció del certificat de qualitat del fabricant conforme a les especificacions 
exigides. 
- Abans de començar l'obra, i cada 500 t de material de les mateixes característiques, 
s'han de realitzar els assaigs identificatius corresponents a la designació concreta. 
S'han d'extraure dues mostres, una per realitzar els assajos de recepció i l'altra per 
assaigs de contrast que s'ha de conservar al menys cent dies. 
Els assaigs de recepció han de ser els següents: 
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     - Contingut d'òxid càlcic i magnèsic (UNE-EN 459-2) 
     - Contingut d'anhídrid carbònic (UNE-EN 459-2) 
     - Reactivitat a l'aigua (UNE 80502) 
     - Finor de molta (UNE-EN 459-2) 
S'han de realitzar controls addicionals, mensualment i tres cops com a mínim durant 
l'execució. Per a cada tipus de calç s'han de realitzar obligatòriament els assaigs de 
recepció necessaris per a comprovar les seves característiques especifiques. 
Els mètodes d'assaigs es descriuen en la UNE-EN 459-2. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Les mostres s'han de prendre segons l'indicat en el PG3 article 200 i els criteris que 
exposi la DF. De cada lot s'han d'extraure dos mostres, una per realitzar els assaigs 
de recepció i l'altra per als assaigs de contrast, que s'haurà de conservar durant al 
menys 100 dies. S'ha de prendre una tercera mostra si el subministrador de calç ho 
sol·licita. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
La DF ha d'indicar les mesures a adoptar en el cas que no es compleixin les 
especificacions establertes al plec. 
La remesa no s'ha d'acceptar si, en el moment d'obrir el recipient que la conté 
apareix en estat grumollós o aglomerat. 
 
 
 
B055 - LLIGANTS HIDROCARBONATS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0552100,B0552B00. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Lligants hidrocarbonats segons les definicions del PG 3/75. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Emulsions bituminoses: 
     - Aniònica 
     - Catiònica 
     - Polimèrica 
- Betum asfàltic 
- Betum fluidificat per a regs d'emprimació: 
- Betum fluxat 
- Quitrà 
L'emulsió bituminosa és un producte obtingut per la dispersió de petites partícules 
d'un lligant hidrocarbonat en una solució aquosa, amb un agent emulsionant. 
El betum asfàltic és un lligant hidrocarbonat sòlid o viscós preparat a partir 
d'hidrocarburs naturals, per destil·lació, oxigenació o "cracking” 
El betum fluidificat i el betum fluxat són lligants hidrocarbonats obtinguts per la 
incorporació, a un betum asfàltic, de fraccions líquides, més o menys volàtils, 
procedents de la destilació del petroli i del quitrà respectivament. 
El quitrà és un lligant hidrocarbonat de viscositat variable, preparat a partir del 
residu brut obtingut a la destilació destructiva del carbó a altes temperatures. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la 
Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de 
qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les 
normes aplicables als estats membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de 
Lliure Canvi. 
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta 
ecològica europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la 
Comunitat Europea. 
 
EMULSIONS BITUMINOSES ANIÒNIQUES I CATIÒNIQUES: 
Cal que tingui un aspecte homogeni, sense separació de l'aigua ni coagulació del betum 
asfàltic emulsionat. 
Ha de ser adherent sobre superfícies humides o seques. 

No ha de sedimentar-se durant l'emmagatzematge fins el punt que no recuperi la seva 
consistència original mitjançant una agitació moderada. 
No ha de ser inflamable. 
Tamissatge retingut al tamís 0,8 UNE (NLT 142):  <= 0,10% 
Assaig amb el residu de destil·lació: 
- Ductilitat (NLT 126):  >= 40 cm 
- Solubilitat (NLT 130):  >= 97,5% 
 
EMULSIÓ BITUMINOSA ANIÒNICA: 
Càrrega de partícules (NLT 194):  Negativa 
Característiques físiques de les emulsions bituminoses aniòniques: 
+------------------------------------------------------------------+ 
¦                        ¦              Tipus emulsió              ¦ 
¦    Característiques    ¦-----------------------------------------¦ 
¦                        ¦EAR 1 ¦EAR 2 ¦ EAM  ¦EAL 1 ¦EAL 2 ¦ EAI  ¦ 
¦------------------------¦------¦------¦------¦------¦------¦------¦ 
¦Viscositat Saybolt      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦ 
¦Furol 25°C (NLT 138)    ¦<=50s ¦>=50s ¦>=40s ¦<=100s¦<=50s ¦<=50s ¦ 
¦------------------------¦------¦------¦------¦------¦------¦------¦ 
¦Contingut d'aigua en    ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦ 
¦volum (NLT 137)         ¦<=40% ¦<=35% ¦<=40% ¦<=45% ¦<=40% ¦<=50% ¦ 
¦------------------------¦------¦------¦------¦------¦------¦------¦ 
¦Betum asfàltic          ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦ 
¦residual (NLT 139)      ¦>=60% ¦>=65% ¦>=57% ¦>=55% ¦>=60% ¦>=40% ¦ 
¦------------------------¦------¦------¦------¦------¦------¦------¦ 
¦Fluidificant per        ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦ 
¦destil·lació en volum   ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦ 5<=F ¦ 
¦(NLT 139)               ¦  0%  ¦  0%  ¦<=10% ¦ <=8% ¦ <=1% ¦<=15% ¦ 
¦------------------------¦------¦------¦------¦------¦------¦------¦ 
¦Sedimentació a 7 dies   ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦ 
¦(NLT 140)               ¦ <=5% ¦ <=5% ¦ <=5% ¦ <=5% ¦ <=5% ¦<=10% ¦ 
¦------------------------¦------¦------¦------¦------¦------¦------¦ 
¦Assaig amb el residu    ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦ 
¦de destil·lació:        ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦ 
¦-Penetració (25ºC, 100g,¦13<=P ¦13<=P ¦13<=P ¦13<=P ¦13<=P ¦20<=P ¦ 
¦5s, NLT 124), P(mm)     ¦ <=20 ¦ <=20 ¦ <=20 ¦ <=20 ¦ <=20 ¦ <=30 ¦ 
¦------------------------¦------¦------¦------¦------¦------¦------¦ 
¦-Penetració (25ºC, 100g,¦ 6<=P ¦ 6<=P ¦      ¦ 6<=P ¦ 6<=P ¦      ¦ 
¦5s, NLT 124), P(mm)(*)  ¦ <=10 ¦ <=10 ¦      ¦ <=10 ¦ <=10 ¦      ¦ 
+------------------------------------------------------------------+ 
  (*) En aquestes emulsions amb residus de destil·lació més durs es designen amb el 
tipus corresponent seguit de la lletra D. 
En el tipus EAL-2: Assaig de barreja de ciment (NLT 144) <= 2%. En cas de no complir 
amb aquesta especificació, podran ser acceptades per la DF prèvia comprovació de la 
seva idoneïtat per a l'ús al que estan destinades. 
En els tipus EAR: Assaig de demulsibilitat (35 cm3, Cl2Ca 0,0,2N)  >= 60% (NLT 141) 
 
EMULSIÓ BITUMINOSA CATIÒNICA: 
Càrrega de partícules (NLT 141):  Positiva 
Característiques físiques de les emulsions bituminoses catiòniques: 
+-------------------------------------------------------------------------+ 
¦                        ¦                 Tipus emulsió                  ¦ 
¦    Característiques    ¦------------------------------------------------¦ 
¦                        ¦ECR 1¦ECR 2¦ECR 3¦ ECM ¦ECL 1 ¦ECL 2¦ECL2m¦ ECI ¦ 
¦------------------------¦-----¦-----¦-----¦-----¦------¦-----¦-----¦-----¦ 
¦Viscositat Saybolt      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦      ¦     ¦     ¦     ¦ 
¦Furol 25°C (NLT 138)    ¦<=50s¦  -  ¦  -  ¦  -  ¦<=100s¦<=50s¦<=50s¦<=50s¦ 
¦Furol 50°C              ¦  -  ¦>=20s¦>=40s¦>=20s¦  -   ¦  -  ¦  -  ¦     ¦ 
¦------------------------¦-----¦-----¦-----¦-----¦------¦-----¦-----¦-----¦ 
¦Contingut d'aigua en    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦      ¦     ¦     ¦     ¦ 
¦volum (NLT 137)         ¦<=43%¦<=37%¦<=32%¦<=35%¦ <=45%¦<=40%¦<=40%¦<=50%¦ 
¦------------------------¦-----¦-----¦-----¦-----¦------¦-----¦-----¦-----¦ 
¦Betum asfàltic          ¦     ¦     ¦     ¦     ¦      ¦     ¦     ¦     ¦ 
¦residual (NLT 139)      ¦>=57%¦>=63%¦>=67%¦>=59%¦>=55% ¦>=60%¦>=60%¦>=40%¦ 
¦------------------------¦-----¦-----¦-----¦-----¦------¦-----¦-----¦-----¦ 
¦Fluidificant per        ¦     ¦     ¦     ¦     ¦      ¦     ¦     ¦     ¦ 
¦destil·lació en volum   ¦     ¦     ¦     ¦     ¦      ¦     ¦     ¦ 5<=F¦ 
¦(NLT 139)               ¦<=5% ¦<=5% ¦<=2% ¦<=12%¦ <=8% ¦<=1% ¦ 0%  ¦<=15%¦ 
¦------------------------¦-----¦-----¦-----¦-----¦------¦-----¦-----¦-----¦ 
¦Sedimentació a 7 dies   ¦     ¦     ¦     ¦     ¦      ¦     ¦     ¦     ¦ 
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¦(NLT 140)               ¦<=5% ¦<=5% ¦<=5% ¦<=5% ¦<=5%  ¦<=10%¦<=10%¦<=10%¦ 
¦------------------------¦-----¦-----¦-----¦-----¦------¦-----¦-----¦-----¦ 
¦Assaig amb el residu    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦      ¦     ¦     ¦     ¦ 
¦de destil·lació:        ¦     ¦     ¦     ¦     ¦      ¦     ¦     ¦     ¦ 
¦-Penetració (25ºC, 100g,¦13<= ¦13<= ¦13<= ¦130<=¦130<= ¦13<= ¦10<= ¦20<= ¦ 
¦5s, NLT 124), P(mm)     ¦P<=20¦P<=  ¦P<=20¦P<=  ¦ P<=  ¦P<=20¦P<=15¦P<=30¦ 
¦------------------------¦-----¦-----¦-----¦-----¦------¦-----¦-----¦-----¦ 
¦-Penetració (25ºC, 100g,¦6<=P ¦6<=P ¦6<=P ¦     ¦6<=P  ¦6<=P ¦5<=P ¦     ¦ 
¦5s, NLT 124), P(mm)(*)  ¦<=10 ¦<=10 ¦<=10 ¦     ¦ <=10 ¦<=10 ¦ <=9 ¦     ¦ 
+-------------------------------------------------------------------------+ 
  (*) En aquestes emulsions amb residus de destil·lació més durs es designen amb el 
tipus corresponent seguit de la lletra D. 
En el tipus ECL-2: Assaig de barreja de ciment (NLT 144) <= 2%. En cas de no complir 
amb aquesta especificació, podran ser acceptades per la DF prèvia comprovació de la 
seva idoneïtat per a l'ús al que estan destinades. 
En el tipus ECL-2-m (emulsió modificada amb polímers). Assaigs sobre el residu de 
destil·lació: 
- Punt de reblaniment anella i bola (NLT-125):  >= 45 cm 
- Ductilitat (25°C, 5 cm/min, NLT-126):  >= 10 cm 
- Recuperació elàstica (NLT-329):  >= 12 
 
BETUM ASFÀLTIC I MODIFICAT: 
Cal que tingui un aspecte homogeni, així com una absència quasi absoluta d'aigua, de 
manera que no formi escuma al escalfar-lo a la temperatura d'ús. 
Ha de tenir una temperatura homogènia, ésser consistent i viscós, i flexible a baixes 
temperatures. 
Tanmateix ha de ser adherent amb les superfícies minerals dels granulats, siguin 
seques o humides. 
 
BETUM ASFÀLTIC: 
Índex de penetració (NLT 181): >= -1, <= +1 
Solubilitat (NLT 130):  >= 99,5% 
Contingut d'aigua (NLT 123):  <= 0,2% 
Contingut d'asfaltens (NLT 131):  >= 15% 
Contingut de parafines (NFT 66-015):  < 4,5% 
Les característiques següents han de complir els valors especificats a la taula 211.1 
de l'article 211 de la norma PG3/75 MOD 3: 
- En el betum original: 
     - Penetració (25ºC, 100g, 5s) (UNE-EN 1426) 
     - Punt de reblaniment. Anella i bola (UNE-EN 1427) 
     - Punt de fragilitat de Fraass (UNE 12593) 
     - Ductilitat (5cm/min) a 25ºC (NLT 126) 
     - Punt d'inflamació, vas obert (NLT 127) 
     - Densitat relativa a 25ºC (NLT 122) 
- En el residu de pel·lícula fina: 
     - Variació de massa (NLT 185) 
     - Penetració a 25ºC (NLT 124) 
     - Variació del punt de reblaniment, anella i bola (NLT 125) 
     - Ductilitat (5cm/min) a 25ºC (NLT 126) 
 
BETUM MODIFICAT: 
Contingut d'aigua (NLT 123):  <= 0,2% 
Les característiques següents han de complir els valors especificats a la taula 215.1 
de l'article 215 de la norma PG3/75 MOD 3: 
- En el betum original: 
     - Penetració (25ºC, 100g, 5s) (UNE-EN 1426) 
     - Punt de reblaniment. Anella i bola (UNE-EN 1427) 
     - Punt de fragilitat de Fraass (UNE 12593) 
     - Ductilitat (5cm/min) a 25ºC (NLT 126) 
     - Consistència (flotador a 60ºC) (NLT 183) 
     - Estabilitat a l'emmagatzematge: 
          - Dif. Punt reblaniment (UNE-EN 13399) 
          - Dif. Penetració 
     - Recuperació elàstica (UNE-EN 13398) 
     - Punt d'inflamació, vas obert (NLT 127) 
     - Densitat relativa a 25ºC (NLT 122) 
- En el residu de pel·lícula fina: 
     - Variació de massa (NLT 185) 
     - Penetració a 25ºC (NLT 124) 
     - Variació del punt de reblaniment, anella i bola (NLT 125) 

     - Ductilitat (5cm/min) a 25ºC (NLT 126) 
 
BETUM FLUIDIFICAT PER A REGS D'IMPRIMACIÓ: 
Ha de tenir un aspecte homogeni. 
No ha de tenir aigua i no ha de fer escuma al escalfar-lo a la temperatura 
d'utilització. 
No ha de tenir símptomes de coagulació. 
La denominació del tipus de betum fluidificat per a regs d'emprimació serà FM-100. 
Característiques físiques del betum fluidificat: 
- Punt d'inflamació (NLT 136):  >=38ºC 
- Viscositat Saybolt-Furol (NLT 133):  75>=V>=150 
- Destilació (NLT 134): 
     225ºC <=25% 
     260ºC 40%<=D<=70% 
     316ºC 75%<=R<=93% 
Residus de la destilació a 360ºC:  50%<=R<=60% 
Contingut d'aigua en volum:  <=0,2% 
Assaigs sobre el residu de destilació: 
- Penetració (a 25°C, 100 g, 5 s) (NLT 124): >= 12 mm, <= 30 mm 
- Ductilitat (a 25°C, 5 cm/min) (NLT 126): >= 100 cm 
- Solubilitat (NLT 130): >= 99,5% 
 
BETUM FLUXAT: 
Ha de tenir un aspecte homogeni. 
No ha de tenir aigua i no ha de fer escuma al escalfar-lo a la temperatura 
d'utilització. 
No han de tenir símptomes de coagulació. 
Punt d'inflamació v/a (NLT 136):  >= 60°C 
Fenols en volum (NLT 190):  <= 1,5% 
Naftalina en volum (NLT 191):  <= 2% 
Assaigs sobre el residu de destilació: 
- Penetració (a 25°C, 100 g, 5 s) (NLT 124): >= 10 mm, <= 15 mm 
Característiques físiques del betum fluxat: 
+-------------------------------------------------------------+ 
¦       Característiques        ¦        Tipus betum          ¦ 
¦                               ¦-----------------------------¦ 
¦                               ¦   FX 175     ¦   FX 350     ¦ 
¦-------------------------------¦--------------¦--------------¦ 
¦Viscositat STV a 40°C          ¦              ¦              ¦ 
¦(orifici 10 mm) (NLT 187)      ¦150<=V<=200s  ¦300<=V<=400s  ¦ 
¦-------------------------------¦--------------¦--------------¦ 
¦Destilació (% del volum total  ¦              ¦              ¦ 
¦destilat fins a 360°C)         ¦              ¦              ¦ 
¦              a 190°C          ¦    <= 3%     ¦    <= 2%     ¦ 
¦              a 225°C          ¦    <= 10%    ¦    <= 10%    ¦ 
¦              a 316°C          ¦    <= 75%    ¦    <= 75%    ¦ 
¦-------------------------------¦--------------¦--------------¦ 
¦Residu de la destilació        ¦              ¦              ¦ 
¦a 360°C (NLT 134)              ¦    >= 90%    ¦    >= 92%    ¦ 
+-------------------------------------------------------------+ 
 
QUITRÀ: 
Ha de tenir un aspecte homogeni. 
No ha de tenir aigua i no ha de fer escuma al escalfar-lo a la temperatura 
d'utilització. 
Contingut d'aigua, en massa (NLT 123):  <= 0,5% 
Índex d'escuma (NLT 193):  <= 8 
Característiques físiques del quitrà: 
+------------------------------------------------------------------------+ 
¦Característiques  ¦                 Tipus de quitrà                     ¦ 
¦                  ¦-----------------------------------------------------¦ 
¦                  ¦  AQ 38   ¦ AQ 46   ¦  BQ 30   ¦  BQ 58   ¦ BQ 62    ¦ 
¦------------------¦----------¦---------¦----------¦----------¦----------¦ 
¦Equiviscositat    ¦          ¦         ¦          ¦          ¦          ¦ 
¦(NLT 188)         ¦          ¦         ¦          ¦          ¦          ¦ 
¦(amb una toleràn- ¦          ¦         ¦          ¦          ¦          ¦ 
¦cia d'1,5°C)      ¦   38°C   ¦  46°C   ¦  30°C    ¦  58°C    ¦  62°C    ¦ 
¦------------------¦----------¦---------¦----------¦----------¦----------¦ 
¦Densitat relativa ¦  1,10<=  ¦ 1,11<=  ¦ 1,10<=   ¦ 1,13<=   ¦ 1,13<=   ¦ 
¦(DR) 25°C/25°C    ¦  DR      ¦ DR      ¦ DR       ¦ DR       ¦ DR       ¦ 
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¦(NLT 122)         ¦  <=1,25  ¦ <=1,25  ¦ <=1,24   ¦ <=1,27   ¦ <=1,27   ¦ 
¦------------------¦----------¦---------¦----------¦----------¦----------¦ 
¦Destilació en     ¦          ¦         ¦          ¦          ¦          ¦ 
¦massa (DT)        ¦          ¦         ¦          ¦          ¦          ¦ 
¦a) fins a 200°C   ¦ <= 0,5%  ¦ <= 0,5% ¦ <= 0,5%  ¦ <= 0,5%  ¦ <= 0,5%  ¦ 
¦b) 200°C - 270°C  ¦3<=DT<=10%¦2<=DT<=7%¦4<=DT<=11%¦  <= 3%   ¦ <= 2%    ¦ 
¦c) 270°C - 300°C  ¦4<=DT<=9% ¦2<=DT<=7%¦4<=DT<=9% ¦1<=DT<=6% ¦1<=DT<=5% ¦ 
¦   b i c          ¦ <= 16%   ¦ <= 12%  ¦ <= 16%   ¦ <= 8%    ¦ <= 7%    ¦ 
¦------------------¦----------¦---------¦----------¦----------¦----------¦ 
¦Punt de reblani-  ¦          ¦         ¦          ¦          ¦          ¦ 
¦ment (A i B) del  ¦  35<=    ¦  35<=   ¦  35<=    ¦          ¦          ¦ 
¦residu de desti-  ¦  PR      ¦  PR     ¦  PR      ¦ <= 56°C  ¦ <= 56°C  ¦ 
¦lació (NLT 125)   ¦  <=53°C  ¦  <=55°C ¦  <=46°C  ¦          ¦          ¦ 
¦------------------¦----------¦---------¦----------¦----------¦----------¦ 
¦Fenols en volum   ¦          ¦         ¦          ¦          ¦          ¦ 
¦(NLT 190)         ¦  >= 3%   ¦ >= 2,5% ¦ >= 3%    ¦ >= 2%    ¦ >= 2%    ¦ 
¦------------------¦----------¦---------¦----------¦----------¦----------¦ 
¦Naftalina en massa¦          ¦         ¦          ¦          ¦          ¦ 
¦(NLT 191)         ¦  >= 4%   ¦  >= 3%  ¦ >= 4%    ¦>= 2,5%   ¦ >= 2,5%  ¦ 
¦------------------¦----------¦---------¦----------¦----------¦----------¦ 
¦Insoluble en toluè¦          ¦         ¦          ¦          ¦          ¦ 
¦(en massa)        ¦          ¦         ¦          ¦          ¦          ¦ 
¦(NLT 192)         ¦  >= 24%  ¦ >= 25%  ¦ >= 23%   ¦ >= 28%   ¦ >= 28%   ¦ 
+------------------------------------------------------------------------+ 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El sistema de transport i les instal·lacions d'emmagatzematge han de tenir l'aprovació 
de la DF que comprovarà els sistemes de transport i càrrega i les condicions 
d'emmagatzematge per tal que no pugui alterar la qualitat del material; de no obtenir-
ne l'aprovació corresponent, es suspendrà l'utilització del contingut del tanc fins a 
la comprovació de les característiques que es cregui oportunes d'entre les indicades a 
la normativa vigent o al plec. 
 
EMULSIONS BITUMINOSES ANIÒNIQUES I CATIÒNIQUES: 
Subministrament: en bidons nets o en camions cisterna. Els bidons han d'estar 
constituïts per una virolla d'una sola peça, no han de tenir desperfectes ni fugues, 
han de ser hermètics i no es poden utilitzar els usats anteriorment per emulsions 
diferents. Les cisternes poden ser sense aïllament ni sistema de calefacció, si han 
contingut altres líquids hauran d'estar completament netes abans de la càrrega. Les 
cisternes disposaran d'un element adequat per a prendre mostres. 
Emmagatzematge: els bidons en instal·lacions protegides de la pluja, la humitat, la 
calor, les gelades i de la influència de motors, focs o altres fonts de calor. El 
subministrat a granel, en tancs aïllats amb ventilació amb un element adequat per a 
prendre mostres. 
 
BETUMS ASFÀLTICS: 
Subministrament: en camions cisterna amb sistema de calefacció i termòmetres de 
control de la temperatura situats a llocs visibles. 
Emmagatzematge: en tancs aïllats, amb ventilació i sistemes de control. Tots els tubs 
de càrrega i descàrrega han d'estar calorifugats i aïllats tèrmicament. 
 
BETUMS FLUIDIFICATS PER A REGS D'IMPRIMACIÓ, BETUMS FLUXATS O QUITRÀ: 
Subministrament: en bidons nets o en camions cisterna. Els bidons han d'estar 
constituits per una virolla d'una sola peça, no han de tenir desperfectes ni fugues i 
han de ser hermètics. Els camions cisterna per a transportar betums tipus FM 100, FR 
100 i els quitrans AQ 38 o BQ 30, poden no estar calefactats. La resta de betums i 
quitrans s'ha de transportar en cisternes calefactades i provistes de termòmetres de 
control de la temperatura situats en llocs visibles. 
Emmagatzematge: els bidons en instal·lacions protegides de la pluja, la humitat, la 
calor, les gelades i de la influència de motors, focs o altres fonts de calor; si hi 
hagués el risc que la temperatura ambient pogués arribar a valors propers al punt 
d'inflamació del producte, s'extremarà la vigilància d'aquestes condicions. El 
subministrat a granel en tancs aïllats, amb ventilació, sistema de control i una 
vàlvula per a prendre mostres. Tots els tubs de càrrega i descàrrega han d'estar 
calorifugats. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones 
técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 
* Orden de 21 de enero de 1988 sobre modificación de determinados artículos del Pliego 
de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75). 
* Orden de 8 de mayo de 1989 por la que se modifican parcialmente determinados 
preceptos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y 
puentes (PG 3/75). 
* Orden de 27 de diciembre de 1999 por la que se actualizan determinados artículos del 
Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras y puentes en lo 
relativo a conglomerantes hidráulicos y ligantes hidrocarbonados. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN BETUMS ASFÀLTICS I MODIFICATS: 
Si el fabricant disposa de  certificat acreditatiu de compliment de les 
especificacions i/o document acreditatiu de homologació de la marca o segell de 
qualitat i ho fa constar a l'albarà no requerirà presentar el certificat de garantia 
de qualitat. 
A la recepció de cada partida s'exigirà l'albarà, un full de característiques i un 
certificat de garantia de qualitat del material, subscrit pel fabricant, on 
s'especifiqui el tipus i denominació del betum, i es garanteixi el compliment de les 
condicions exigides en el plec de condicions. 
L'albarà ha de contenir al menys el següent: 
- Nom i adreça del fabricant 
- Data de fabricació 
- Identificació del vehicle que el transporta 
- Quantitat subministrada 
- Denominació comercial i tipus d'emulsió bituminosa o betum 
- Nom i adreça del comprador i destí 
- Referència de la comanda 
- Si fos el cas, certificat acreditatiu del compliment de les especificacions i/o 
document acreditatiu de homologació de la marca o segell de qualitat. 
El full de característiques contindrà al menys el següent: 
- Referència del albarà 
- Denominació de l'emulsió modificada, si és el cas. 
- Denominació comercial i tipus d'emulsió bituminosa o betum 
- Valors dels assajos següents: 
     - En betum asfàltic: 
          - Penetració (NLT 124) 
          - Índex de penetració (NLT 181) 
          - Punt de fragilitat de Fraass (NLT 182) 
    - En betum fluïdificant: 
          - Punt d'inflamació en vas obert (NLT 136) 
          - Viscositat Saybolt Furol (NLT 133) 
          - Destil·lació (NLT 134) 
          - Penetració del residu de destil·lació (NLT 124) 
    - En betum fluxat: 
          - Punt d'inflamació en vas obert (NLT 136) 
          - Viscositat STV (NLT 187) 
          - Destil·lació (NLT 134) 
          - Penetració del residu de destil·lació (NLT 124) 
     - En betum modificat amb polímers: 
          - Penetració (NLT 124) 
          - Punt de reblaniment (anella i bola) (NLT 125) 
          - Recuperació elàstica (NLT 329) 
     - En emulsió bituminosa: 
          - Càrrega de partícules (NLT 194) 
          - Viscositat Saybolt Furol (NLT 138) 
          - Contingut d'aigua (NLT 137) 
          - Tamisat (NLT 142) 
     - En emulsió bituminosa modificada amb polímers: 
          - Residu d'evaporació (NLT 147) 
          - Penetració (NLT 124) 
          - Punt de reblaniment (NLT 125) 
          - Recuperació elàstica (NLT 329) 

Pàgina 548
Codi Segur de Verificació (CSV): 2a73c2cf755d29a1c80a   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



 
 
 
Itinerari per a vianants i ciclistes BV-5202, PK 0+000 a PK 1+230. TM. Sant Julià de Vilatorta Codi: 3647_PC_02 

 Capítol 2 – Plec de condicions de materials i unitats d’obra 18 

El Director d'obres podrà exigir, a més, les següents dades: 
- En tot tipus de betums: 
     - Corba de pes específic en funció de la temperatura 
     - Temperatura màxima de calentament 
     - Els valors de la resta de característiques de les taules 211.1, 212.1, 214.1 o 
215.1, segons el cas, que hauran de ser aportats en un plaç no superior a 7 dies. 
- En emulsió bituminosa: Els valors de la resta de característiques de la taula 213.1, 
que hauran de ser aportats en un plaç no superior a 10 dies. 
- En emulsió bituminosa modificada amb polímers: Els valors de la resta de 
característiques de la taula 216.1 
 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Inspecció del sistema de transport i les instal·lacions d'emmagatzematge per part de 
la DF. 
- Recepció de l'albarà, el full de característiques i certificat de qualitat del 
material. 
 
OPERACIONS DE CONTROL EN EMULSIONS BITUMINOSES PER A TRACTAMENTS SUPERFICIALS I 
BEURADES: 
Amb independència de la presentació del certificat esmentat, per a cada 
subministrament de material rebut, i cada 40 t si arriba més material, es demanaran al 
contractista els resultats dels següents assaigs: 
- Càrrega de partícules (NLT 194). 
- Residu per destil·lació (NLT 139). 
- Contingut d'aigua (NLT 137). 
- Penetració sobre residu de destil·lació (NLT 124). 
- Residu per evaporació (NLT 147) 
- Índex de penetració del residu (NLT 181) 
Aquests assaigs es realitzaran a càrrec del contractista, fora del pressupost 
d'autocontrol. 
En cas de no rebre el certificat de qualitat o de presentar dubtes d'interpretació, la 
DF pot determinar l'execució dels assaigs que consideri oportuns per tal de garantir 
les condicions exigides en el plec. 
 
OPERACIONS DE CONTROL EN EMULSIONS BITUMINOSES PER A BEURADES: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- El control de cada fracció d'àrid i la dotació mitja de l'emulsió bituminosa s'ha de 
realitzar segons l'indicat al plec del material corresponent. 
- L'acceptació de la fórmula de treball va lligada al comportament del tractament en 
el tram de prova. 
- Inspecció visual del material a la seva recepció. 
- Inspecció de les condicions d'emmagatzematge 
- El control de la granulometria dels àrids i la dotació de lligant es realitza dins 
del control d'execució. 
 
OPERACIONS DE CONTROL EN EMULSIONS BITUMINOSES PER A REGS D'IMPRIMACIÓ I CURAT: 
Si amb el producte s'aporta certificat acreditatiu del compliment de les 
especificacions obligatòries i/o document acreditatiu del reconeixement de la marca, 
segell o distintiu de qualitat del producte, els criteris descrits a continuació per 
realitzar la recepció de les cisternes i bidons no serà d'aplicació obligatòria. 
Es considerarà com a lot la quantitat de 30T o fracció diària, excepte en cas 
d'emulsions emprades en regs d'adherència, imprimació i curat, en els que es 
considerarà com a lot la fracció setmanal. 
De cada lot s'extrauran dues mostres de com a mínim dos kilograms segons la NLT 121, a 
la sortida del tanc de magatzematge. 
Sobre una mostra es realitzaran els següents assaigs: 
- Càrrega de partícules (NLT 194). 
- Viscositat Sybolt Furol (NLT 138). 
- Contingut d'aigua (NLT 137). 
- Tamisatge (NLT 142) 
- Penetració sobre residu de destil·lació (NLT 124). 
Un cop al mes i un mínim de tres cops, durant l'execució de l'obra, per cada tipus i 
composició d'emulsió bituminosa, es realitzaran els assaigs necessaris per a la 
comprovació de les característiques. 
 
OPERACIONS DE CONTROL EN BETUMS MODIFICATS: 
Si s'aporta certificat acreditatiu del compliment de les especificacions obligatòries 
i/o document acreditatitu, el control de recepció de les cisternes no serà obligatori. 

Amb independència de la presentació del certificat esmentat, per a cada 250 t de 
material o quan es canviï la procedència, es demanaran al contractista els resultats 
de la totalitat dels assaigs següents: 
- Penetració a 25° (UNE-EN 1426) 
- Punt de reblaniment, anella-bola (UNE-EN 1427) 
- Recuperació elàstica (UNE-EN 13398) 
Un cop al mes i mínim tres cops durant l'execució de l'obra, i per a cada tipus i 
composició diferent de betum asfàltic s'exigiran els resultats següents segons la 
taula 215.1 de l'article 215 de la norma PG 3/75 MOD 5-OM: 
- Sobre el betum original: 
     - Punt de fragilitat Fraass (UNE-EN 12593) 
     - Ductilitat a 25°C (NLT 126) 
     - Consistència (flotador a 60ºC) (NLT 183) 
     - Estabilitat a l'emmagatzematge (UNE-EN 13399): 
          - Diferència punt de reblaniment 
          - Diferència penetració 
     - Contingut d'aigua, en volum (NLT 123)  
     - Punt d'inflamació (NLT 127) 
     - Densitat relativa a 25°C (NLT 122)  
- Sobre el residu de pel·lícula fina: 
     - Variació de massa (NLT 185)  
     - Penetració a 25°C (NLT 124)  
     - Variació del punt de reblaniment, anella-bola (NLT 125) 
     - Ductilitat a 25°C (NLT 126) 
 
OPERACIONS DE CONTROL EN BETUMS ASFÀLTICS: 
Si s'aporta certificat acreditatiu del compliment de les especificacions obligatòries 
i/o document acreditatitu, el control de recepció de les cisternes no serà obligatori. 
Amb independència de la presentació del certificat esmentat, cada 250t es demanaran al 
contractista la realització ineludible dels següents assaigs: 
- Penetració a 25° (UNE-EN 1426) 
- Índex de penetració del residu (NLT 181) 
- Punt de fragilitat Fraass (UNE-EN 12593)  
Un cop al mes i mínim tres cops durant l'execució de l'obra, i per a cada tipus i 
composició diferent de betum asfàltic s'exigiran els resultats següents segons la 
taula 211.1 de l'article 211 de la norma PG 3/75 MOD 5-OM: 
- Sobre el betum original: 
     - Ductilitat a 25°C (NLT 126) 
     - Contingut d'aigua, en volum (NLT 123)  
     - Densitat relativa a 25°C (NLT 122)  
     - Punt de reblaniment, anella-bola (UNE-EN 1427) 
     - Contingut d'asfaltens (NLT 131) 
     - Contingut de parafines (UNE-EN 12606-1, UNE-EN 12606-2) 
- Sobre el residu de pel·lícula fina: 
     - Variació de massa (NLT 185)  
     - Penetració a 25°C (NLT 124)  
     - Augment del punt de reblaniment, anella-bola (NLT 125)  
     - Ductilitat a 25°C (NLT 126) 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
A la recepció de l'obra de cada partida es realitzarà un mínim de 2 preses de mostra 
segons la norma NLT 121. 
Si procedeix, en el cas d'emulsions bituminoses per al reg d'imprimació i/o en el cas 
de reg de curat, de cada procedència de l'àrid es prendran dues mostres segons la UNE-
EN 932-1, i de cada una caldrà determina l'equivalent de sorra segons la UNE-EN 933-8. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN EMULSIONS BITUMINOSES PER A BEURADES: 
En cas de ser necessari, la presa de mostres del àrids acopiats es realitzarà segons 
la norma NLT 148. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN EMULSIONS 
BITUMINOSES: 
El Director d'Obres indicarà les mesures a adoptar en el cas de que l'emulsió 
bituminosa no compleixi alguna de les especificacions establertes en les taules 213.1 
o 213.2 del article 213 del PG 3/75 MOD 5-OM. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN EMULSIONS BITUMINOSES 
PER A BEURADES: 
Només s'aprovarà la fórmula de treball si es compleixen la totalitat de les 
especificacions fixades en el plec de condicions. 
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S'haurà d'aprovar una nova fórmula de treball en el cas que variï la procedència algun 
dels components. 
S'han de repetir els assaigs d'identificació dels materials components (veure àmbits 
corresponents) en el cas d'observar deficiències en el subministrament. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN BETUMS ASFÀLTICS I 
MODIFICATS: 
La interpretació del resultat de l'assaig de penetració seguirà els següents criteris 
Per a cada tipus de betum es defineixen 2 intervals d'acceptació: 
- Interval menor (límit inferior/superior:  x - 3 / X - 3 
- Interval patró (límit inferior/superior):  x / X 
- Si la penetració obtinguda segons NLT-124 esta compresa en l'interval menor 
s'acceptarà la partida de betum corresponent. 
- Si no compleix aquesta condició, es realitzaran tres assaigs més amb la mateixa 
mostra i es calcularà el valor mig sencer més pròxim de les penetracions obtingudes. 
S'acceptarà la partida de betum sempre que aquest valor mig estigui dins de l'interval 
patró. 
No s'acceptarà la partida de betum que incompleixi alguna de les condicions indicades. 
 
 
 
B05A - BEURADES I MATERIALS PER A REJUNTAT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B05A2203. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Material format per la mescla d'un conglomerant, càrregues minerals i additius, apte 
per a omplir junts entre diferents materials o protegir en front la corrosió armadures 
actives d'elements pretesats o postesats.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Mescla de caràcter col·loïdal formada principalment per ciment, aigua i, 

eventualment, sorra fina i additius, utilitzades en estructures amb armadures 
pretesades i postesades  

- Material format per la mescla d'un conglomerant, càrregues minerals i additius, 
apte per a omplir els junts entre les rajoles ceràmiques que formen els revestiment 
de parets o paviments situats en interior o exteriors.  

S'han considerat els tipus següents de material per a rejuntat de rajoles ceràmiques: 
- Material de rejuntat cimentós (CG): Mescla de conglomerant hidràulic, càrregues 
minerals i additius orgànics o inorgànics, que únicament cal incorporar aigua o 
addició líquida en el moment abans d'utilitzar-se. 
- Material de rejuntat de resina reactiva (RG): Mescla de resines sintètiques, 
càrregues minerals i additius orgànics o inorgànics, que endureixen per una reacció 
química.  
BEURADA DE CIMENT:  
Els components de la beurada: aigua, àrids, additius i ciment, compliran les 
condicions generals com a components de formigó, a més de les indicades a aquest 
apartat.  
S'ha d'establir la fórmula de treball de la beurada, que haurà d'incloure com a mínim, 
les següents dades: 
- La granulometria dels àrids (si és el cas). 
- La dosificació de ciment, aigua, àrids i, si és el cas, de cada additiu, referides a 
la mescla total. 
- La resistència a compressió de la beurada a 28 dies. 
- La consistència de la beurada. 
- El temps de mescla i amassat.  
El ciment ha de ser del tipus CEM I, preferiblement, classe 32,5.  
En la preparació de la mescla s'han de dosificar els materials sòlids, en pes.  
Es prohibeix l'elaboració manual de la mescla.  
El temps d'amasat depèn del tipus d'aparell mesclador, però en qualsevol cas no ha de 
ser inferior a 2 minuts ni superior a 4 minuts.  
La sorra ha de ser de grans silicis o calcaris i no ha de tenir impureses o 
substàncies perjudicials com ara àcids o partícules laminars com per exemple, mica o 
pissarra.  

Els additius que es facin servir no han de tenir substàncies que puguin perjudicar les 
armadures o la beurada, com ara els sulfurs, els clorurs o els nitrats, i hauran de 
complir: 
- Contingut: <= 0,1% 
- Cl < 1 g/l d'additiu de líquid 
- Ph segons fabricant 
- Extracte sec ± 5% del definit pel fabricant  
Les beurades d'injecció han de complir que: 
- El contingut d'ió clorur (CI-) serà <= 0.1% de la massa del ciment 
- El contingut d'ió sulfat (SO3) serà <= 3.5% de la massa del ciment 
- El contingut d'ió sulfur (S2-) serà <= 0.01% de la massa del ciment  
Les beurades d'injecció han de tenir les següents propietats segons UNE EN 445: 
- Fluïdesa al con de Marsh: 17 < F < 25 
- Relació aigua-ciment: <= 0,5 (òptim entre 0,36 i 0,44) 
- Exsudació en proveta cilíndrica (D10 cm, altura 10 cm): 
     - A les 3 h: <= 2% en volum 
     - Màxima: <= 4% en volum 
     - A les 24 h: 0%  
- pH de l'aigua:  >= 7  
- Contracció en proveta cilíndrica: <= 2% en volum 
- Expansió: <= 10% 
- Resistència a la compressió als 28 dies: >= 300 kg/cm2 (30 N/mm2)  
- Reducció volumètrica:  <= 1% 
- Expansió volumètrica:  <= 5% 
- Resistència a la compressió als 28 dies:  >= 30 N/mm2 
- Enduriment: 
     - Inici: >= 3h 
     - Final: <= 24h 
- Absorció capil·lar als 28 dies: > 1 g/cm2  
En el cas de beines o conductes verticals, la relació a/c de la mescla ha de ser 
superior que la indicada per a beines horitzontals.  
BEURADA PER A CERÀMICA:  
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració.  
BEURADA PER A CERÀMICA DE MATERIAL CIMENTÓS (CG):  
S'han considerat les classes següents, en funció de les característiques addicionals: 
- CG 1: Material de rejuntat cimentos normal 
- CG 2: Material de rejuntat cimentos millorat, amb característiques addicionals 
(resistència alta a l'abrasió i absorció d'aigua reduïda)  
Característiques fonamentals:  
- Resistència a l'abrasió (EN 12808-2):  <= 2000 mm3 
- Resistència a la flexió (EN 12808-3):  >= 2,5 N/mm2 
- Resistència a la compressió (EN 12808-3):  >= 15 N/mm2 
- Retracció (EN 12808-4):  <= 3 mm/m  
- Absorció d'aigua (EN 12808-5): 
     - Després de 30 min:  <= 5 g 
     - Després de 240 min:  <= 10 g  
Característiques addicionals:  
- Alta resistència a l'abrasió (EN 12808-2):  <= 1000 mm3  
- Absorció d'aigua (EN 12808-5): 
     - Després de 30 min:  <= 2 g 
     - Després de 240 min:  <= 5 g  
BEURADA PER A CERÀMICA DE RESINES REACTIVES (RG):  
- Resistència a l'abrasió (EN 12808-2):  <= 250 mm3 
- Resistència a la flexió (EN 12808-3):  >= 30 N/mm2 
- Resistència a la compressió (EN 12808-3):  >= 45 N/mm2 
- Retracció (EN 12808-4):  <= 1.5 mm/m  
- Absorció d'aigua després de 240 min(EN 12808-5):  <= 0,1 g  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
SUBMINISTRAMENT I EMMGATZEMATGE A LA BEURADA DE CIMENT:  
Subministrament: Amb les precaucions necessàries per que no s'alterin les seves 
característiques.  
Emmagatzematge: No s'ha d'utilitzar un cop passats 30 min després de pastar-lo.  
SUBMINISTRAMENT I EMMGATZEMATGE A LA BEURADA PER A CERÀMICA:  
Subministrament: Envasada adequadament, de manera que no experimenti alteració de les 
seves característiques.  
Emmagatzematge: En el seu envàs d'origen i en llocs secs, sense contacte directe amb 
el terra i protegit de la intempèrie, de manera que no se n'alterin les condicions 
inicials.  

Pàgina 550
Codi Segur de Verificació (CSV): 2a73c2cf755d29a1c80a   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



 
 
 
Itinerari per a vianants i ciclistes BV-5202, PK 0+000 a PK 1+230. TM. Sant Julià de Vilatorta Codi: 3647_PC_02 

 Capítol 2 – Plec de condicions de materials i unitats d’obra 20 

 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
BEURADA DE CIMENT:  
l de volum necessari procedent de la instal·lació de l'obra.  
BEURADA PER A CERÀMICA:  
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
BEURADA DE CIMENT:  
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones 
técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)  
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de 
Hormigón Estructural (EHE-08).  
UNE-EN 445:2009 Lechadas para tendones de pretensado. Métodos de ensayo.  
UNE-EN 447:2009 Lechadas para tendones de pretensado. Requisitos básicos.  
BEURADA PER A CERÀMICA:  
* UNE-EN 13888:2009 Materiales de rejuntado para baldosas cerámicas. Requisitos, 
evaluación de la conformidad, clasificación y designación.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ A LA BEURADA DE CIMENT:  

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho 
sol·liciti, la documentació relacionada amb els materials que composen la beurada de 
ciment, acreditant el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació aplicable dels  
materials dels capítols 26,27,28 i 29 de la Instrucció de Formigó Estructural (EHE-
08).  

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ A LA BEURADA PER A CERÀMICA:  

A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents:  

- Nom del producte 

- Marca del fabricant i lloc d'origen 

- Data i codi de producció, caducitat i condicions d'emmagatzematge  

- Referència a la norma UNE-EN 13888 

- Tipus de material de rejuntat  

- Instruccions d'us: 

     - Proporcions de la mescla 

     - Temps de maduració: interval de temps des del moment de fer la mescla i el 
moment en que està llest per a ser aplicat 

     - Vida útil: interval de temps màxim en que el material pot ser utilitzat desprès 
de fer la mescla 

     - Mètode d'aplicació 

     - Temps que cal esperar fins a fer la neteja i permetre l'ús  

     - Àmbit d'aplicació  

OPERACIONS DE CONTROL A LES BEURADES DE CIMENT:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Estudi i aprovació de la dosificació de la beurada.  

- Control de fabricació de la mescla: determinació diària del temps d'amasat, relació 
aigua/ciment i quantitat d'additiu.  

- Abans de l'inici de les obres, i cada 10 dies en el transcurs de la seva execució, 
s'ha de realitzar: 

     - Confecció i assaig a compressió a 28 dies de 3 provetes (160x40x40 mm) de 
beurada de ciment, segons UNE EN 1015-11.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES A LES BEURADES DE CIMENT:  

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT A LES BEURADES DE 
CIMENT:  

No s'ha d'acceptar la beurada de ciment per a injecció de beines si no es compleixen 
les especificacions indicades.  

 

 
B06 - FORMIGONS DE COMPRA 
B064 - FORMIGONS ESTRUCTURALS EN MASSA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B064300B,B064300C,B064500B. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Formigó amb o sense addicions (cendres volants o fum de sílice), elaborat en una 
central formigonera legalment autoritzada d'acord amb el títol 4t. de la llei 21/1992 
de 16 de juliol d'indústria i el Real Decret 697/1995 de 28 d'abril. 
 
CARACTERÍSTIQUES DELS FORMIGONS D'ÚS ESTRUCTURAL: 
Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el 
transport han d'estar d'acord amb les prescripcions de la EHE-08. 
La designació del formigó fabricat en central es pot fer per propietats o per 
dosificació i s'expressarà, com a mínim, la següent informació: 
- Consistència 
- Grandària màxima del granulat 
- Tipus d'ambient al que s'exposarà el formigó 
- Resistència característica a compressió per als formigons designats per propietats 
- Contingut de ciment expressat en kg/m3, per als formigons designats per dosificació 
- La indicació de l'ús estructural que ha de tenir el formigó: en massa, armat o 
pretesat 
La designació per propietats s'ha de fer d'acord amb el format: T-R/C/TM/A 
- T: Indicatiu que serà HM pel formigó en massa, HA pel formigó armat, i HP pel 
formigó pretesat 
- R: Resistència característica a compressió, en N/mm2 (20-25-30-35-40-45-50-55-60-70-
80-90-100) 
- C: Lletra indicativa del tipus de consistència: L Líquida, F fluida, B tova, P 
plàstica i S seca 
- TM: Grandària màxima del granulat en mm. 
- A: Designació de l'ambient al que s'exposarà el formigó 
En els formigons designats per propietats, el subministrador ha d'establir la 
composició de la mescla del formigó, garantint al peticionari les característiques 
especificades de grandària màxima del granulat, consistència i resistència 
característica, així com les limitacions derivades del tipus d'ambient especificat 
(contingut de ciment i relació aigua/ciment). 
En els formigons designats per dosificació, el peticionari es responsable de la 
congruència de les característiques especificades de grandària màxima del granulat, 

Pàgina 551
Codi Segur de Verificació (CSV): 2a73c2cf755d29a1c80a   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



 
 
 
Itinerari per a vianants i ciclistes BV-5202, PK 0+000 a PK 1+230. TM. Sant Julià de Vilatorta Codi: 3647_PC_02 

 Capítol 2 – Plec de condicions de materials i unitats d’obra 21 

consistencia i contingut en ciment per metre cúbic de formigó, i el subministrador les 
haurà de garantir, indicant també, la relació aigua/ciment que ha emprat. 
En els formigons amb característiques especials o d'altres de les especificades a la 
designació, les garanties i les dades que el subministrador hagi d'aportar, s'han 
d'especificar abans de l'inici del subministrament. 
El formigó ha de complir amb les exigències de qualitat que estableix l'article 37.2.3 
de la norma EHE-08. 
Si el formigó està destinat a una obra amb armadures pretesades, podrà contindre 
cendres volants sense que aquestes excedeixin el 20% del pes del ciment, i si es 
tracta de fum de silici no podrà excedir el 10% 
Si el formigó està destinat a obres de formigó en massa o armat, la DF pot autoritzar 
l'us de cendres volants o fum de silici per la seva confecció. En estructures 
d'edificació, si s'utilitzen cendres volants no han de superar el 35% del pes del 
ciment. Si s'utilitza fum de silici no ha de superar el 10% del pes del ciment. La 
quantitat mínima de ciment s'especifica a l'article 37.3.2 de la norma EHE-08 
La central que subministri formigó amb cendres volants realitzarà un control sobre la 
producció segons l'art. 30 de la norma EHE-08 i ha de posar els resultats de l'anàlisi 
a l'abast de la DF, o disposarà d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut 
Les cendres volants han de complir en qualsevol cas les especificacions de la norma 
UNE_EN 450. 
Els additius hauran de ser del tipus que estableix l'article 29.2 de la EHE-08 i 
complir la UNE EN 934-2 
En cap cas la proporció en pes de l'additiu no ha de superar el 5% del pes del ciment 
utilitzat. 
Classificació dels formigons per la seva resistència a compressió: 
- Si fck <= 50 N/mm2 , resistència standard 
- Si fck > 50 N/mm2 , alta resistència 
Si no es disposa més que de resultats a 28 dies d'edat, es podran admetre com a valors 
de resistència a j dies d'edat els valors resultants de la fórmula següent: 
- fcm (t) = ßcc(t)·fcm 
- ßcc = exp{s [1  (28/t)1/2] 
  (on Fcm: Resistència mitja a compressió a 28 dies, ßcc: coeficient que depèn de 
l'edat del formigó, t: edat del formigó en dies, s:  coeficient en funció del tipus de 
ciment (= 0,2 per a ciments d'alta resistència i enduriment ràpid (CEM 42,5R, CEM 
52,5R), = 0,25 per a ciments normals i d'enduriment ràpid (CEM 32,5R, CEM  42,5), = 
0,38 per a ciments d'enduriment lent (CEM 32,25))). 
Valor mínim de la resistència: 
- Formigons en massa >= 20 N/mm2 
- Formigons armats o pretesats >= 25 N/mm2 
Tipus de ciment: 
- Formigó en massa: Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-
W, CEM II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T i CEM III/C (UNE-EN 197-1),  Ciments per a usos 
especials ESP VI-1 (UNE 80307)  
- Formigó armatCiments comuns excepte els tipus CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, 
CEM II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T, CEM III/C i CEM V/B  (UNE-EN 197-1) 
- Formigó pretesatCiments comuns tipus CEM I, CEM II/A-D, CEM II/A-V, CEM II/A-P i  
CEM II/A-M(V,P) (UNE-EN 197-1) 
- Es considera inclòs dins dels ciments comuns els ciments blancs (UNE 80305) 
- Es consideren inclosos els ciments de característiques addicionals com els 
resistents als sulfats i/o a l'aigua de mar (UNE 80303-1 i UNE 80303-2), i els de baix 
calor d'hidratació (UNE-EN 14216)  
Classe del ciment:  32,5 N 
Densitats dels formigons: 
- Formigons en massa (HM):  
     - 2.300 kg/m3  si fck <=50 N/mm2 
     - 2.400 kg/m3  si fck > 50 N/mm2 
- Formigons armats i pretensats (HA-HP): 2500 kg/m3 
El contingut mínim de ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE-
08, en funció de la classe d'exposició (taula 37.3.2.a). La quantitat mínima de ciment 
considerant el tipus d'exposició més favorable ha de ser: 
- Obres de formigó en massa:  >= 200 kg/m3 
- Obres de formigó armat:  >= 250 kg/m3 
- Obres de formigó pretesat:  >= 275 kg/m3 
- A totes les obres:  <= 500 kg/m3 
La relació aigua/ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE-08, 
en funció de la classe d'exposició (taula 37.3.2.a). La relació aigua/ciment 
considerant el tipus d'exposició més favorable ha de ser: 
- Formigó en massa:  <= 0,65  
- Formigó armat:  <= 0,65  
- Formigó pretesat:  <= 0,60  

Assentament en el con d'Abrams (UNE EN 12350-2): 
- Consistència seca:  0 - 2 cm 
- Consistència plàstica:  3 - 5 cm 
- Consistència tova:  6 - 9 cm 
- Consistència fluida:  10-15 cm 
- Consistència líquida:  16-20 cm 
La consistència (L) líquida només es podrà aconseguir mitjançant additiu 
superfluidificant  
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar: 
- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment 
- Armat:  <= 0,4% pes de ciment 
- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment 
Quantitat total de fins (sedàs 0,063) al formigó, corresponents als granulats i al 
ciment: 
- Si l'aigua és standard: < 175 kg/m3 
- Si l'aigua és reciclada: < 185 kg/m3 
Toleràncies: 
- Assentament en el con d'Abrams: 
     - Consistència seca:  Nul 
     - Consistència plàstica o tova:  ± 1 cm 
     - Consistència fluida:  ± 2 cm 
     - Consistència líquida:  ± 2 cm 
 
FORMIGONS PER A PILOTS FORMIGONATS “IN SITU” 
Tamany màxim del granulat. El mes petit dels següents valors: 
- <= 32 mm 
- <= 1/4 separació entre barres d'acer longitudinals 
Dosificacions de pastat: 
- Contingut de ciment: 
     - Formigons abocats en sec:  >= 325 kg/m3 
     - Formigons submergits:  >= 375 kg/m3 
- Relació aigua-ciment (A/C):  < 0,6 
- Contingut de fins d <0,125 (ciment inclòs): 
     - Granulat gruixut d > 8 mm:  >= 400 kg/m3 
     - Granulat gruixut d <= 8 mm:  >= 450 kg/m3 
Consistència del formigó: 
+------------------------------------------------------------+ 
¦  Assentament con   ¦            Condicions                 ¦ 
¦    d'Abrams(mm)    ¦               d'ús                    ¦ 
¦------------------------------------------------------------¦ 
¦   130 <= H <= 180  ¦ - Formigó abocat en sec               ¦ 
¦   H >= 160         ¦ - Formigó bombejat, submergit o       ¦ 
¦                    ¦   abocat sota aigua amb tub tremie    ¦ 
¦   H >= 180         ¦ - Formigó submergit, abocat sota      ¦ 
¦                    ¦   fluid estabilitzador amb tub tremie ¦ 
+------------------------------------------------------------+ 
El formigó ha de tenir la docilitat i fluïdesa adequada, i aquests valors s'han de 
mantenir durant tot el procés de formigonat, per tal d'evitar embussos als tubs de 
formigonar. 
 
FORMIGONS PER A PANTALLES FORMIGONADES “IN SITU” 
Contingut mímin de ciment en funció de la grandària màxima del granulat: 
+--------------------------+ 
¦  Grandària   ¦ Contingut ¦ 
¦  màxima del  ¦ mínim de  ¦ 
¦ granulat(mm) ¦ ciment(kg)¦ 
¦------------------------- ¦ 
¦      32      ¦    350    ¦ 
¦      25      ¦    370    ¦ 
¦      20      ¦    385    ¦ 
¦      16      ¦    400    ¦ 
+--------------------------+ 
Grandària màxima del granulat. El més petit dels següents valors: 
- <= 32 mm 
- <= 1/4 separació entre barres d'acer longitudinals 
Dosificacions de pastat: 
- Contingut de ciment en pantalles contínues de formigó armat : 
     - Formigons abocats en sec:  >= 325 kg/m3 
     - Formigons submergits:  >= 375 kg/m3 
- Relació aigua-ciment: 0,45 < A/C < 0,6 
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- Contingut de fins d <=0,125 mm (ciment inclòs): 
     - Granulat gruixut D <= 16 mm:  <= 450 kg/m3 
     - Granulat gruixut D > 16 mm:  = 400 kg/m3 
- Assentament al con d'Abrams: 160 < A < 220 mm 
El formigó ha de tenir la docilitat i fluïdesa adequada, i aquests valors s'han de 
mantenir durant tot el procés de formigonat, per tal d'evitar embussos als tubs de 
formigonar. 
 
FORMIGÓ PER A PAVIMENTS 
La fabricació del formigó no es podrà iniciar  fins que la DF no hagi aprovat la 
fórmula de treball i el corresponent tram de prova (apartat d'execució). Dita fórmula 
inclourà: 
- La identificació i proporció ponderal (en sec) de cada fracció d'àrid a la mescla. 
- La granulometria de la mescla d'àrids pels tamisos 40 mm; 25 mm; 20 mm; 12,5 mm; 8 
mm; 4 mm; 2  mm; 1 mm; 0,500 mm; 0,250 mm; 0,125 mm; i 0,063 mm UNE EN 933-2. 
- La dosificació de ciment, aigua i, si és el cas de cada additiu, referides a la 
mescla total. 
- La resistència característica a flexotracció a 7 i a 28 dies. 
- La consistència del formigó fresc, i si és el cas, el contingut d'aire ocluït. 
El pes total de partícules que passen pel tamís 0,125 mm UNE EN 933-2 no serà major de 
450 kg/m3, inclòs el ciment. 
Contingut de ciment:  >= 300 kg/m3 
Relació aigua/ciment:  <= 0,46 
Assentament en el con d'Abrams (UNE 83313):  2 - 6 cm 
Proporció d'aire ocluït (UNE 83315): <= 6% 
En zones sotmeses a nevades o gelades serà obligatòria la utilització d'un inclusor 
d'aire, i en aquest cas, la proporció d'aire ocluit en el formigó fresc no serà 
inferior al 4,5 % en volum. 
Toleràncies: 
- Assentament en el con d'Abrams:  ± 1 cm 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En camions formigonera. 
El formigó ha d'arribar a l'obra sense alteracions en les seves característiques, 
formant una barreja homogènia i sense haver iniciat l'adormiment. 
Queda expressament prohibit l'addició al formigó de qualsevol quantitat d'aigua o 
altres substàncies que puguin alterar la composició original. 
Emmagatzematge: No es pot emmagatzemar. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de 
hormigón estructural (EHE-08). 
 
PILOTS I PANTALLES FORMIGONADES “IN SITU” 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural DB-SE. 
 
FORMIGÓ PER A PAVIMENTS 
Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados artículos del 
pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, 
relativos a firmes y pavimentos. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
El subministrador ha de lliurar amb cada càrrega un full on constin, com a mínim, les 
dades següents: 
- Identificació del subministrador 
- Número de sèrie de la fulla de subministrament 
- Data i hora de lliurament 
- Nom de la central de formigó 
- Identificació del peticionari 
- Quantitat de formigó subministrat 

- Formigons designats per propietats d'acord a l'art. 39.2 de la EHE-08, indicant com 
a mínim: 
     - Resistència a la compressió 
     - Tipus de consistència 
     - Grandària màxima del granulat 
     - Tipus d'ambient segons la taula 8.2.2 de la EHE-08 
- Formigons designats per dosificació d'acord a l'art.  39.2 de la EHE-08, indicant 
com a mínim: 
     - Contingut de ciment per m3 
     - Relació aigua/ciment (amb 0,02 de tolerància) 
     - Tipus, classe i marca del ciment 
     - Contingut en addicions 
     - Contingut en additius 
     - Tipus d'additiu segons UNE_EN 934-2, si n'hi ha 
     - Procedència i quantitat de les addicions o indicació que no en té 
- Identificació del ciment, additius i addicions 
- Designació específica del lloc de subministrament 
- Identificació del camió i de la persona que fa la descàrrega 
- Hora límit d'us del formigó 
 
OPERACIONS DE CONTROL EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL: 
Determinació de la dosificació (si és el cas) mitjançant assaigs previs de laboratori. 
Per a cada dosificació estudiada es realitzaran 3 series de 4 provetes, procedents de 
3 pastades fabricades a la central. 2 provetes s'assajaran a compressió i les altres 2 
a l'assaig de penetració d'aigua. 
Assaigs característics de comprovació de la dosificació aprovada. Per a cada tipus de 
formigó es realitzaran 6 sèries de 2 provetes que s'assajaran a compressió a 28 dies, 
segons UNE EN 12390-3. No seran necessaris aquests assaigs si el formigó procedeix de 
central certificada,  o es disposa de suficient experiència en el seu ús. 
Abans del inici de l'obra, i sempre que sigui necessari segons l'article 37.3.3 de la 
norma EHE-08, es realitzarà l'assaig de la fondària de penetració d'aigua sota 
pressió, segons UNE EN 12390-8. 
Inspeccions no periòdiques a la planta per tenir constància que es fabrica el formigó 
amb la dosificació correcte. 
Per a totes les amassades es durà a terme el corresponent control de les condicions de 
subministrament.  
Control estadístic de la resistència (EHE-08): Per a formigons sense distintiu de 
qualitat, es realitzaran lots de control de com a màxim:  
- Volum de formigonament:  <= 100 m3 
- Elements o grups d'elements que treballen a compressió: 
     - Temps de formigonament <= 2 setmanes; superfície construïda <= 500 m2; Nombre 
de plantes <= 2 
- Elements o grups d'elements que treballen a flexió: 
     - Temps de formigonament <= 2 setmanes; superfície construïda <= 1000 m2; Nombre 
de plantes <= 2 
- Massissos: 
     - Temps de formigonament <= 1 setmana 
El número de lots no serà inferior a 3. Totes les pastades d'un lot procediran del 
mateix subministrador, i tindran la mateixa dosificació.  
En cas de disposar d'un distintiu oficialment reconegut, es podran augmentar els 
valors anteriors multiplicant-los per 2 o per 5, en funció del nivell de garantia per 
al que s'ha efectuat el reconeixement, conforme als apartats 5.1 o 6 de l'annex 19 de 
la EHE-08.  
Control 100x100 (EHE-08): Serà d'aplicació a qualsevol estructura, sempre que es faci 
abans del subministrament del formigó. La conformitat de la resistència es comprova 
determinant la mateixa en totes les pastades sotmeses a control i calculant el valor 
de la resistència característica real. 
Control indirecte de la resistència (EHE-08): Només es podrà aplicar en formigons que 
disposin d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut i que s'utilitzin en:  
- Elements d'edificis de vivendes d'una o dues plantes, amb llums inferiors a 6,00 
metres 
- Elements d'edificis de vivendes de fins a 4 plantes, que treballin a flexió, amb 
llums inferiors a 6,00 metres 
Haurà de complir, a més, que l'ambient sigui I o II, i que en el projecte s'hagi 
adoptat una resistència de càlcul a compressió Fcd no superior a 10 N/mm2. 
La DF podrà eximir la realització dels assaigs característics de dosificació quan el 
formigó que es vagi a subministrar estigui en possessió d'un distintiu de qualitat 
oficialment reconegut, o quan es disposi d'un certificat de dosificació amb una 
antiguitat màxima de 6 mesos. 
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OPERACIONS DE CONTROL EN FORMIGÓ PER A PAVIMENTS: 
Determinació de la fórmula de treball. Per a cada dosificació analitzada es 
realitzarà: 
- Confecció de 2 sèries de 2 provetes, segons la norma UNE 83301. Per a cada sèrie es 
determinarà la consistència (UNE 83313), la resistència a flexotracció a 7 i a 28 dies 
(UNE 83305) i, si és el cas, el contingut d'aire ocluit (UNE EN 12350-7). 
Si la resistència mitja a 7 dies resultés superior al 80% de l'especificada a 28 dies, 
i no s'haguessin obtingut resultats del contingut d'aire ocluït i de la consistència 
fora dels límits establerts, es podrà procedir a la realització d'un tram de prova amb 
aquest formigó. En cas contrari, s'haurà d'esperar als 28 dies i s'introduiran les 
modificacions necessàries en la dosificació, i es repetiran els assaigs de 
resistència. 
Control de fabricació i recepció. 
- Inspecció no sistemàtica a la planta de fabricació del formigó 
- Per a cada fracció d'àrid, abans de l'entrada al mesclador, es realitzaran amb la 
freqüència indicada, els següents assaigs: 
     - Com a mínim 2 cops al dia, 1 pel matí i un altre per la tarda: 
          - Assaig granulomètric (UNE-EN 933-1) 
          - Equivalent de sorra de l'àrid fi (UNE EN 933-8) 
          - Terrossos d'argila (UNE 7133) 
          - Índex de llenques de l'àrid gros (UNE EN 933-3) 
          - Proporció de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE EN 933-2) 
     - Com a mínim 1 cop al mes, i sempre que es canviï de procedència el 
subministrament: 
          - Coeficient de Los Ángeles de l'àrid gros (UNE EN 1097-2) 
          - Substàncies perjudicials (EHE) 
- Sobre una mostra de la mescla d'àrids es realitzarà cada dia un assaig granulomètric 
(UNE EN 933-1) 
- Comprovació de l'exactitud de les bàscules de dosificació un cop cada 15 dies. 
- Inspecció visual del formigó en cada element de transport i comprovació de la 
temperatura. 
- Recepció del full de subministrament del formigó, per a cada partida. 
- Es controlaran com a mínim 2 cops al dia (matí i tarda): 
     - Contingut d'aire ocluït en el formigó (UNE 83315) 
     - Consistència (UNE 83313) 
     - Fabricació de provetes per a assaig a flexotracció (UNE 83301) 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN FORMIGÓ PER A PAVIMENTS: 
Es seguiran els criteris que en cada cas, indiqui la DF. Cada sèrie de provetes es 
prendrà d'amassades diferents. 
Quan s'indica una freqüència temporal de 2 assaigs per dia, es realitzarà un pel mati 
i l'altre per la tarda. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT, EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL: 
No s'ha d'acceptar el subministrament de formigó que no arribi identificat segons les 
condicions del plec. 
Control estadístic: La conformitat del lot en relació a la resistència es comprovarà a 
partir dels valors mitjos dels resultats obtinguts sobre 2 provetes agafades de cada 
una de les N pastades controlades d'acord amb: 
- Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2):  <= 30 
     - Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts amb nivell de 
garantia conforme l'apartat 5.1 de l'annex 19 de la EHE-08:  N >= 1 
     - Altres casos:  N >= 3 
- Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2):  >= 35 i <= 50 
     - Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts amb nivell de 
garantia conforme l'apartat 5.1 de l'annex 19 de la EHE-08:  N >= 1 
     - Altres casos:  N >= 4 
- Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2):  >= 50 
     - Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts amb nivell de 
garantia conforme l'apartat 5.1 de l'annex 19 de la EHE-08:  N >= 2 
     - Altres casos:  N >= 6 
La presa de mostres es realitzarà aleatòriament entre les pastades de l'obra sotmesa a 
control. Un cop efectuats els assaigs, s'ordenaran els valors mitjos, xi, de les 
determinacions de resistència obtingudes per a cadascuna de les N pastades 
controlades: x1 <= x2 <= … <= xn 
En els casos en que el formigó estigui en possessió d'un distintiu de qualitat 
oficialment reconegut, s'acceptarà quan xi >= fck. A més, es considerarà com un 

control d'identificació, per tant els criteris d'acceptació en aquest cas tenen per 
objecte comprovar la pertinença del formigó del lot a una producció molt controlada, 
amb una resistència certificada i estadísticament avaluada amb un nivell de garantia 
molt exigent. 
Si el formigó no disposa de distintiu, s'acceptarà si: 
f(x) = x  K2rN   >= fck 
on: 
- f(x) Funció d'acceptació 
- x Valor mig dels resultats obtinguts en les N pastades assajades 
- K2 Coeficient: 
Coeficient: 
- Número de pastades: 
     - 3 pastades: K2 1,02; K3: 0,85 
     - 4 pastades: K2 0,82; K3: 0,67 
     - 5 pastades: K2 0,72; K3: 0,55 
     - 6 pastades: K2 0,66; K3: 0,43 
- rN: Valor del recorregut mostral definit com a:  rN = x (N)  x (1) 
- x(1): Valor mínim dels resultats obtinguts en les últimes N pastades 
- x(N): Valor màxim dels resultats obtinguts en les últimes N pastades 
- fck: Valor de la resistència característica especificada en el projecte 
Si el formigó no disposa de distintiu, però es fabrica de forma contínua a central 
d'obra o són subministrats de forma contínua per la mateixa central de formigó 
preparat, en els que es controlen a l'obra més de 36 pastades del mateix formigó, 
s'acceptarà si: f(x(1)) = x(1)  K3s35*  >= fck. 
On:  s35* Desviació típica mostral, corresponent a les últimes 35 pastades 
Quan la consistència s'hagi definit pel seu tipus, segons l'art. 31.5, s'acceptarà el 
formigó si la mitjana aritmètica dels dos valors obtinguts està compresa dins del 
interval corresponent. 
Si s'ha definit pel seu assentament, s'acceptarà el formigó quan la mitjana dels dos 
valors estigui compresa dins de la tolerància exigida. 
El incompliment d'aquests criteris suposarà el rebuig de la pastada. 
Control 100x100: Per a elements fabricats amb N pastades, el valor de la fc,real 
correspon a la resistència de la pastada que, un cop ordenades les N determinacions de 
menor a major, ocupa el lloc n=0,05 N, arrodonint-se n per excés. Si el número de 
pastades a controlar és igual o inferior a 20, fc,real serà el valor de la resistència 
de la pastada més baixa trobada a la sèrie.  
S'acceptarà quan: fc,real >= fck 
Control indirecte: S'acceptarà el formigó subministrat quan es compleixi a la vegada 
que: 
- Els resultats dels assaigs de consistència compleixen amb els apartats anteriors 
- Es manté la vigència del distintiu de qualitat del formigó durant la totalitat del 
subministrament 
- Es manté la vigència del reconeixement oficial del distintiu de qualitat 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN FORMIGÓ PER A 
PAVIMENTS: 
- Interpretació dels assaigs característics:  
Si la resistència característica a 7 dies resulta superior al 80 % de l'especificada a 
28 dies, i els resultats del contingut d'aire ocluit i de la consistència es troben 
dins dels límits establerts, es podrà iniciar el tram de prova amb el formigó 
corresponent. En cas contrari, s'haurà d'esperar als resultats a 28 dies i, en el seu 
cas, s'introduiran els ajustos necessaris a la dosificació, repetint-se els assaigs 
característics. 
- Interpretació dels assaigs de control de resistència:  
El lot s'accepta si la resistència característica a 28 dies és superior a l'exigida. 
En altre cas: 
     - Si fos inferior a ella, però no al seu 90%, el Contractista podrà escollir 
entre acceptar les sancions previstes en el Plec de Prescripcions Tècniques 
Particulars, o sol·licitar la realització d'assaigs d'informació. Aquestes sancions no 
podran ser inferiors a l'aplicació d'una penalització al preu unitari del lot, la 
quantia de la qual sigui igual al doble de la merma de resistència, expressades 
ambdues en proporció. 
     - Si està per sota del 90%, es realitzaran, a càrrec del contractista, els 
corresponents assaigs d'informació. 
- Assaigs d'informació:  
Abans dels 54 dies d'acabada l'estesa del lot, s'extrauran 6 testimonis cilíndrics 
(UNE 83302) que s'assajaran a tracció indirecta (UNE 83306) a edat de 56 dies. La 
conservació dels testimonis durant les 48 hores anteriors a l'assaig es realitzarà 
segons la norma UNE 83302. 
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El valor mig dels resultats dels assaigs d'informació del lot es compararan amb el 
resultat mig corresponent al tram de prova. El lot s'accepta si la resistència mitjana 
del lot és superior. En cas d'incompliment, cal distingir tres casos: 
     - Si fos inferior a ell, però no al seu 90%, s'aplicaran al lot les sancions 
previstes en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars. 
     - Si fos inferior al seu 90%, però no al seu 70%, el Director de les Obres podrà 
aplicar les sancions previstes en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, o bé 
ordenar la demolició del lot i la seva reconstrucció, a càrrec del Contractista. 
     - Si fos inferior al seu 70% es demolirà el lot i es reconstruirà, a càrrec del 
Contractista. 
Les sancions referides no podran ser inferiors a l'aplicació d'una penalització al 
preu unitari del lot, la quantia del qual sigui igual al doble de la merma de 
resistència, expressades ambdues en proporció. 
La resistència de cada pastada a una determinada edat, es determinarà com a mitjana de 
les resistències de les provetes fabricades amb un formigó de la pastada en qüestió i 
assajades a l'edat determinada. A partir de la mínima resistència obtinguda en 
qualsevol pastada del lot, es podrà estimar la característica multiplicant aquella per 
un coeficient donat per la taula següent: 
Coeficient (En funció del nombre de sèries que formen el lot): 
- 2 sèries:  0,88 
- 3 sèries:  0,91 
- 4 sèries:  0,93 
- 5 sèries:  0,95 
- 6 sèries:  0,96 
Quan l'assentament en el con d'Abrams no s'ajusti als valors especificats a la fórmula 
de treball, es rebutjarà el camió controlat. 
 
 
 
B065 - FORMIGONS ESTRUCTURALS PER ARMAR 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B065960A. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Formigó amb o sense addicions (cendres volants o fum de sílice), elaborat en una 
central formigonera legalment autoritzada d'acord amb el títol 4t. de la llei 21/1992 
de 16 de juliol d'indústria i el Real Decret 697/1995 de 28 d'abril. 
 
CARACTERÍSTIQUES DELS FORMIGONS D'ÚS ESTRUCTURAL: 
Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el 
transport han d'estar d'acord amb les prescripcions de la EHE-08. 
La designació del formigó fabricat en central es pot fer per propietats o per 
dosificació i s'expressarà, com a mínim, la següent informació: 
- Consistència 
- Grandària màxima del granulat 
- Tipus d'ambient al que s'exposarà el formigó 
- Resistència característica a compressió per als formigons designats per propietats 
- Contingut de ciment expressat en kg/m3, per als formigons designats per dosificació 
- La indicació de l'ús estructural que ha de tenir el formigó: en massa, armat o 
pretesat 
La designació per propietats s'ha de fer d'acord amb el format: T-R/C/TM/A 
- T: Indicatiu que serà HM pel formigó en massa, HA pel formigó armat, i HP pel 
formigó pretesat 
- R: Resistència característica a compressió, en N/mm2 (20-25-30-35-40-45-50-55-60-70-
80-90-100) 
- C: Lletra indicativa del tipus de consistència: L Líquida, F fluida, B tova, P 
plàstica i S seca 
- TM: Grandària màxima del granulat en mm. 
- A: Designació de l'ambient al que s'exposarà el formigó 
En els formigons designats per propietats, el subministrador ha d'establir la 
composició de la mescla del formigó, garantint al peticionari les característiques 
especificades de grandària màxima del granulat, consistència i resistència 
característica, així com les limitacions derivades del tipus d'ambient especificat 
(contingut de ciment i relació aigua/ciment). 

En els formigons designats per dosificació, el peticionari es responsable de la 
congruència de les característiques especificades de grandària màxima del granulat, 
consistencia i contingut en ciment per metre cúbic de formigó, i el subministrador les 
haurà de garantir, indicant també, la relació aigua/ciment que ha emprat. 
En els formigons amb característiques especials o d'altres de les especificades a la 
designació, les garanties i les dades que el subministrador hagi d'aportar, s'han 
d'especificar abans de l'inici del subministrament. 
El formigó ha de complir amb les exigències de qualitat que estableix l'article 37.2.3 
de la norma EHE-08. 
Si el formigó està destinat a una obra amb armadures pretesades, podrà contindre 
cendres volants sense que aquestes excedeixin el 20% del pes del ciment, i si es 
tracta de fum de silici no podrà excedir el 10% 
Si el formigó està destinat a obres de formigó en massa o armat, la DF pot autoritzar 
l'us de cendres volants o fum de silici per la seva confecció. En estructures 
d'edificació, si s'utilitzen cendres volants no han de superar el 35% del pes del 
ciment. Si s'utilitza fum de silici no ha de superar el 10% del pes del ciment. La 
quantitat mínima de ciment s'especifica a l'article 37.3.2 de la norma EHE-08 
La central que subministri formigó amb cendres volants realitzarà un control sobre la 
producció segons l'art. 30 de la norma EHE-08 i ha de posar els resultats de l'anàlisi 
a l'abast de la DF, o disposarà d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut 
Les cendres volants han de complir en qualsevol cas les especificacions de la norma 
UNE_EN 450. 
Els additius hauran de ser del tipus que estableix l'article 29.2 de la EHE-08 i 
complir la UNE EN 934-2 
En cap cas la proporció en pes de l'additiu no ha de superar el 5% del pes del ciment 
utilitzat. 
Classificació dels formigons per la seva resistència a compressió: 
- Si fck <= 50 N/mm2 , resistència standard 
- Si fck > 50 N/mm2 , alta resistència 
Si no es disposa més que de resultats a 28 dies d'edat, es podran admetre com a valors 
de resistència a j dies d'edat els valors resultants de la fórmula següent: 
- fcm (t) = ßcc(t)·fcm 
- ßcc = exp s [1  (28/t)1/2] 
  (on Fcm: Resistència mitja a compressió a 28 dies, ßcc: coeficient que depèn de 
l'edat del formigó, t: edat del formigó en dies, s:  coeficient en funció del tipus de 
ciment (= 0,2 per a ciments d'alta resistència i enduriment ràpid (CEM 42,5R, CEM 
52,5R), = 0,25 per a ciments normals i d'enduriment ràpid (CEM 32,5R, CEM  42,5), = 
0,38 per a ciments d'enduriment lent (CEM 32,25))). 
Valor mínim de la resistència: 
- Formigons en massa >= 20 N/mm2 
- Formigons armats o pretesats >= 25 N/mm2 
Tipus de ciment: 
- Formigó en massa: Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-
W, CEM II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T i CEM III/C (UNE-EN 197-1),  Ciments per a usos 
especials ESP VI-1 (UNE 80307)  
- Formigó armatCiments comuns excepte els tipus CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, 
CEM II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T, CEM III/C i CEM V/B  (UNE-EN 197-1) 
- Formigó pretesatCiments comuns tipus CEM I, CEM II/A-D, CEM II/A-V, CEM II/A-P i  
CEM II/A-M(V,P) (UNE-EN 197-1) 
- Es considera inclòs dins dels ciments comuns els ciments blancs (UNE 80305) 
- Es consideren inclosos els ciments de característiques addicionals com els 
resistents als sulfats i/o a l'aigua de mar (UNE 80303-1 i UNE 80303-2), i els de baix 
calor d'hidratació (UNE-EN 14216)  
Classe del ciment:  32,5 N 
Densitats dels formigons: 
- Formigons en massa (HM):  
     - 2.300 kg/m3  si fck <=50 N/mm2 
     - 2.400 kg/m3  si fck > 50 N/mm2 
- Formigons armats i pretensats (HA-HP): 2500 kg/m3 
El contingut mínim de ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE-
08, en funció de la classe d'exposició (taula 37.3.2.a). La quantitat mínima de ciment 
considerant el tipus d'exposició més favorable ha de ser: 
- Obres de formigó en massa:  >= 200 kg/m3 
- Obres de formigó armat:  >= 250 kg/m3 
- Obres de formigó pretesat:  >= 275 kg/m3 
- A totes les obres:  <= 500 kg/m3 
La relació aigua/ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE-08, 
en funció de la classe d'exposició (taula 37.3.2.a). La relació aigua/ciment 
considerant el tipus d'exposició més favorable ha de ser: 
- Formigó en massa:  <= 0,65  
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- Formigó armat:  <= 0,65  
- Formigó pretesat:  <= 0,60  
Assentament en el con d'Abrams (UNE EN 12350-2): 
- Consistència seca:  0 - 2 cm 
- Consistència plàstica:  3 - 5 cm 
- Consistència tova:  6 - 9 cm 
- Consistència fluida:  10-15 cm 
- Consistència líquida:  16-20 cm 
La consistència (L) líquida només es podrà aconseguir mitjançant additiu 
superfluidificant  
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar: 
- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment 
- Armat:  <= 0,4% pes de ciment 
- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment 
Quantitat total de fins (sedàs 0,063) al formigó, corresponents als granulats i al 
ciment: 
- Si l'aigua és standard: < 175 kg/m3 
- Si l'aigua és reciclada: < 185 kg/m3 
Toleràncies: 
- Assentament en el con d'Abrams: 
     - Consistència seca:  Nul 
     - Consistència plàstica o tova:  ± 1 cm 
     - Consistència fluida:  ± 2 cm 
     - Consistència líquida:  ± 2 cm 
 
FORMIGONS PER A PILOTS FORMIGONATS ¿IN SITU¿ 
Tamany màxim del granulat. El mes petit dels següents valors: 
- <= 32 mm 
- <= 1/4 separació entre barres d'acer longitudinals 
Dosificacions de pastat: 
- Contingut de ciment: 
     - Formigons abocats en sec:  >= 325 kg/m3 
     - Formigons submergits:  >= 375 kg/m3 
- Relació aigua-ciment (A/C):  < 0,6 
- Contingut de fins d <0,125 (ciment inclòs): 
     - Granulat gruixut d > 8 mm:  >= 400 kg/m3 
     - Granulat gruixut d <= 8 mm:  >= 450 kg/m3 
Consistència del formigó: 
+------------------------------------------------------------+ 
¦  Assentament con   ¦            Condicions                 ¦ 
¦    d'Abrams(mm)    ¦               d'ús                    ¦ 
¦------------------------------------------------------------¦ 
¦   130 <= H <= 180  ¦ - Formigó abocat en sec               ¦ 
¦   H >= 160         ¦ - Formigó bombejat, submergit o       ¦ 
¦                    ¦   abocat sota aigua amb tub tremie    ¦ 
¦   H >= 180         ¦ - Formigó submergit, abocat sota      ¦ 
¦                    ¦   fluid estabilitzador amb tub tremie ¦ 
+------------------------------------------------------------+ 
El formigó ha de tenir la docilitat i fluïdesa adequada, i aquests valors s'han de 
mantenir durant tot el procés de formigonat, per tal d'evitar embussos als tubs de 
formigonar. 
 
FORMIGONS PER A PANTALLES FORMIGONADES ¿IN SITU¿ 
Contingut mímin de ciment en funció de la grandària màxima del granulat: 
+--------------------------+ 
¦  Grandària   ¦ Contingut ¦ 
¦  màxima del  ¦ mínim de  ¦ 
¦ granulat(mm) ¦ ciment(kg)¦ 
¦------------------------- ¦ 
¦      32      ¦    350    ¦ 
¦      25      ¦    370    ¦ 
¦      20      ¦    385    ¦ 
¦      16      ¦    400    ¦ 
+--------------------------+ 
Grandària màxima del granulat. El més petit dels següents valors: 
- <= 32 mm 
- <= 1/4 separació entre barres d'acer longitudinals 
Dosificacions de pastat: 
- Contingut de ciment en pantalles contínues de formigó armat : 
     - Formigons abocats en sec:  >= 325 kg/m3 

     - Formigons submergits:  >= 375 kg/m3 
- Relació aigua-ciment: 0,45 < A/C < 0,6 
- Contingut de fins d <=0,125 mm (ciment inclòs): 
     - Granulat gruixut D <= 16 mm:  <= 450 kg/m3 
     - Granulat gruixut D > 16 mm:  = 400 kg/m3 
- Assentament al con d'Abrams: 160 < A < 220 mm 
El formigó ha de tenir la docilitat i fluïdesa adequada, i aquests valors s'han de 
mantenir durant tot el procés de formigonat, per tal d'evitar embussos als tubs de 
formigonar. 
 
FORMIGÓ PER A PAVIMENTS 
La fabricació del formigó no es podrà iniciar  fins que la DF no hagi aprovat la 
fórmula de treball i el corresponent tram de prova (apartat d'execució). Dita fórmula 
inclourà: 
- La identificació i proporció ponderal (en sec) de cada fracció d'àrid a la mescla. 
- La granulometria de la mescla d'àrids pels tamisos 40 mm; 25 mm; 20 mm; 12,5 mm; 8 
mm; 4 mm; 2  mm; 1 mm; 0,500 mm; 0,250 mm; 0,125 mm; i 0,063 mm UNE EN 933-2. 
- La dosificació de ciment, aigua i, si és el cas de cada additiu, referides a la 
mescla total. 
- La resistència característica a flexotracció a 7 i a 28 dies. 
- La consistència del formigó fresc, i si és el cas, el contingut d'aire ocluït. 
El pes total de partícules que passen pel tamís 0,125 mm UNE EN 933-2 no serà major de 
450 kg/m3, inclòs el ciment. 
Contingut de ciment:  >= 300 kg/m3 
Relació aigua/ciment:  <= 0,46 
Assentament en el con d'Abrams (UNE 83313):  2 - 6 cm 
Proporció d'aire ocluït (UNE 83315): <= 6% 
En zones sotmeses a nevades o gelades serà obligatòria la utilització d'un inclusor 
d'aire, i en aquest cas, la proporció d'aire ocluit en el formigó fresc no serà 
inferior al 4,5 % en volum. 
Toleràncies: 
- Assentament en el con d'Abrams:  ± 1 cm 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En camions formigonera. 
El formigó ha d'arribar a l'obra sense alteracions en les seves característiques, 
formant una barreja homogènia i sense haver iniciat l'adormiment. 
Queda expressament prohibit l'addició al formigó de qualsevol quantitat d'aigua o 
altres substàncies que puguin alterar la composició original. 
Emmagatzematge: No es pot emmagatzemar. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de 
Hormigón Estructural (EHE-08). 
 
PILOTS I PANTALLES FORMIGONADES ¿IN SITU¿ 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural DB-SE. 
 
FORMIGÓ PER A PAVIMENTS 
Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados artículos del 
pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, 
relativos a firmes y pavimentos. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
El subministrador ha de lliurar amb cada càrrega un full on constin, com a mínim, les 
dades següents: 
- Identificació del subministrador 
- Número de sèrie de la fulla de subministrament 
- Data i hora de lliurament 
- Nom de la central de formigó 
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- Identificació del peticionari 
- Quantitat de formigó subministrat 
- Formigons designats per propietats d'acord a l'art. 39.2 de la EHE-08, indicant com 
a mínim: 
     - Resistència a la compressió 
     - Tipus de consistència 
     - Grandària màxima del granulat 
     - Tipus d'ambient segons la taula 8.2.2 de la EHE-08 
- Formigons designats per dosificació d'acord a l'art.  39.2 de la EHE-08, indicant 
com a mínim: 
     - Contingut de ciment per m3 
     - Relació aigua/ciment (amb 0,02 de tolerància) 
     - Tipus, classe i marca del ciment 
     - Contingut en addicions 
     - Contingut en additius 
     - Tipus d'additiu segons UNE_EN 934-2, si n'hi ha 
     - Procedència i quantitat de les addicions o indicació que no en té 
- Identificació del ciment, additius i addicions 
- Designació específica del lloc de subministrament 
- Identificació del camió i de la persona que fa la descàrrega 
- Hora límit d'us del formigó 
 
OPERACIONS DE CONTROL EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL: 
Determinació de la dosificació (si és el cas) mitjançant assaigs previs de laboratori. 
Per a cada dosificació estudiada es realitzaran 3 series de 4 provetes, procedents de 
3 pastades fabricades a la central. 2 provetes s'assajaran a compressió i les altres 2 
a l'assaig de penetració d'aigua. 
Assaigs característics de comprovació de la dosificació aprovada. Per a cada tipus de 
formigó es realitzaran 6 sèries de 2 provetes que s'assajaran a compressió a 28 dies, 
segons UNE EN 12390-3. No seran necessaris aquests assaigs si el formigó procedeix de 
central certificada,  o es disposa de suficient experiència en el seu ús. 
Abans del inici de l'obra, i sempre que sigui necessari segons l'article 37.3.3 de la 
norma EHE-08, es realitzarà l'assaig de la fondària de penetració d'aigua sota 
pressió, segons UNE EN 12390-8. 
Inspeccions no periòdiques a la planta per tenir constància que es fabrica el formigó 
amb la dosificació correcte. 
Per a totes les amassades es durà a terme el corresponent control de les condicions de 
subministrament.  
Control estadístic de la resistència (EHE-08): Per a formigons sense distintiu de 
qualitat, es realitzaran lots de control de com a màxim:  
- Volum de formigonament:  <= 100 m3 
- Elements o grups d'elements que treballen a compressió: 
     - Temps de formigonament <= 2 setmanes; superfície construïda <= 500 m2; Nombre 
de plantes <= 2 
- Elements o grups d'elements que treballen a flexió: 
     - Temps de formigonament <= 2 setmanes; superfície construïda <= 1000 m2; Nombre 
de plantes <= 2 
- Massissos: 
     - Temps de formigonament <= 1 setmana 
El número de lots no serà inferior a 3. Totes les pastades d'un lot procediran del 
mateix subministrador, i tindran la mateixa dosificació.  
En cas de disposar d'un distintiu oficialment reconegut, es podran augmentar els 
valors anteriors multiplicant-los per 2 o per 5, en funció del nivell de garantia per 
al que s'ha efectuat el reconeixement, conforme a l'article 81 de la EHE-08.  
Control 100x100 (EHE-08): Serà d'aplicació a qualsevol estructura, sempre que es faci 
abans del subministrament del formigó. La conformitat de la resistència es comprova 
determinant la mateixa en totes les pastades sotmeses a control i calculant el valor 
de la resistència característica real. 
Control indirecte de la resistència (EHE-08): Només es podrà aplicar en formigons que 
disposin d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut i que s'utilitzin en:  
- Elements d'edificis de vivendes d'una o dues plantes, amb llums inferiors a 6,00 
metres 
- Elements d'edificis de vivendes de fins a 4 plantes, que treballin a flexió, amb 
llums inferiors a 6,00 metres 
Haurà de complir, a més, que l'ambient sigui I o II, i que en el projecte s'hagi 
adoptat una resistència de càlcul a compressió Fcd no superior a 10 N/mm2. 
La DF podrà eximir la realització dels assaigs característics de dosificació quan el 
formigó que es vagi a subministrar estigui en possessió d'un distintiu de qualitat 
oficialment reconegut, o quan es disposi d'un certificat de dosificació amb una 
antiguitat màxima de 6 mesos. 

 
OPERACIONS DE CONTROL EN FORMIGÓ PER A PAVIMENTS: 
Determinació de la fórmula de treball. Per a cada dosificació analitzada es 
realitzarà: 
- Confecció de 2 sèries de 2 provetes, segons la norma UNE 83301. Per a cada sèrie es 
determinarà la consistència (UNE 83313), la resistència a flexotracció a 7 i a 28 dies 
(UNE 83305) i, si és el cas, el contingut d'aire ocluit (UNE EN 12350-7). 
Si la resistència mitja a 7 dies resultés superior al 80% de l'especificada a 28 dies, 
i no s'haguessin obtingut resultats del contingut d'aire ocluït i de la consistència 
fora dels límits establerts, es podrà procedir a la realització d'un tram de prova amb 
aquest formigó. En cas contrari, s'haurà d'esperar als 28 dies i s'introduiran les 
modificacions necessàries en la dosificació, i es repetiran els assaigs de 
resistència. 
Control de fabricació i recepció. 
- Inspecció no sistemàtica a la planta de fabricació del formigó 
- Per a cada fracció d'àrid, abans de l'entrada al mesclador, es realitzaran amb la 
freqüència indicada, els següents assaigs: 
     - Com a mínim 2 cops al dia, 1 pel matí i un altre per la tarda: 
          - Assaig granulomètric (UNE-EN 933-1) 
          - Equivalent de sorra de l'àrid fi (UNE EN 933-8) 
          - Terrossos d'argila (UNE 7133) 
          - Índex de llenques de l'àrid gros (UNE EN 933-3) 
          - Proporció de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE EN 933-2) 
     - Com a mínim 1 cop al mes, i sempre que es canviï de procedència el 
subministrament: 
          - Coeficient de Los Ángeles de l'àrid gros (UNE EN 1097-2) 
          - Substàncies perjudicials (EHE) 
- Sobre una mostra de la mescla d'àrids es realitzarà cada dia un assaig granulomètric 
(UNE EN 933-1) 
- Comprovació de l'exactitud de les bàscules de dosificació un cop cada 15 dies. 
- Inspecció visual del formigó en cada element de transport i comprovació de la 
temperatura. 
- Recepció del full de subministrament del formigó, per a cada partida. 
- Es controlaran com a mínim 2 cops al dia (matí i tarda): 
     - Contingut d'aire ocluït en el formigó (UNE 83315) 
     - Consistència (UNE 83313) 
     - Fabricació de provetes per a assaig a flexotracció (UNE 83301) 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN FORMIGÓ PER A PAVIMENTS: 
Es seguiran els criteris que en cada cas, indiqui la DF. Cada sèrie de provetes es 
prendrà d'amassades diferents. 
Quan s'indica una freqüència temporal de 2 assaigs per dia, es realitzarà un pel mati 
i l'altre per la tarda. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT, EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL: 
No s'ha d'acceptar el subministrament de formigó que no arribi identificat segons les 
condicions del plec. 
Control estadístic: La conformitat del lot en relació a la resistència es comprovarà a 
partir dels valors mitjos dels resultats obtinguts sobre 2 provetes agafades de cada 
una de les N pastades controlades d'acord amb: 
- Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2):  <= 30 
     - Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts conforme a 
l'article 81 de la EHE-08:  N >= 1 
     - Altres casos:  N >= 3 
- Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2):  >= 35 i <= 50 
     - Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts conforme a 
l'article 81 de la EHE-08:  N >= 1 
     - Altres casos:  N >= 4 
- Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2):  >= 50 
     - Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts conforme a 
l'article 81 de la EHE-08:  N >= 2 
     - Altres casos:  N >= 6 
La presa de mostres es realitzarà aleatòriament entre les pastades de l'obra sotmesa a 
control. Un cop efectuats els assaigs, s'ordenaran els valors mitjos, xi, de les 
determinacions de resistència obtingudes per a cadascuna de les N pastades 
controlades: x1 <= x2 <= ¿ <= xn 
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En els casos en que el formigó estigui en possessió d'un distintiu de qualitat 
oficialment reconegut, s'acceptarà quan xi >= fck. A més, es considerarà com un 
control d'identificació, per tant els criteris d'acceptació en aquest cas tenen per 
objecte comprovar la pertinença del formigó del lot a una producció molt controlada, 
amb una resistència certificada i estadísticament avaluada amb un nivell de garantia 
molt exigent. 
Si el formigó no disposa de distintiu, s'acceptarà si: 
f(x) = x  K2rN   >= fck 
on: 
- f(x) Funció d'acceptació 
- x Valor mig dels resultats obtinguts en les N pastades assajades 
- K2 Coeficient: 
Coeficient: 
- Número de pastades: 
     - 3 pastades: K2 1,02; K3: 0,85 
     - 4 pastades: K2 0,82; K3: 0,67 
     - 5 pastades: K2 0,72; K3: 0,55 
     - 6 pastades: K2 0,66; K3: 0,43 
- rN: Valor del recorregut mostral definit com a:  rN = x (N)  x (1) 
- x(1): Valor mínim dels resultats obtinguts en les últimes N pastades 
- x(N): Valor màxim dels resultats obtinguts en les últimes N pastades 
- fck: Valor de la resistència característica especificada en el projecte 
Si el formigó no disposa de distintiu, però es fabrica de forma contínua a central 
d'obra o són subministrats de forma contínua per la mateixa central de formigó 
preparat, en els que es controlen a l'obra més de 36 pastades del mateix formigó, 
s'acceptarà si: f(x(1)) = x(1)  K3s35*  >= fck. 
On:  s35* Desviació típica mostral, corresponent a les últimes 35 pastades 
Quan la consistència s'hagi definit pel seu tipus, segons l'art. 31.5, s'acceptarà el 
formigó si la mitjana aritmètica dels dos valors obtinguts està compresa dins del 
interval corresponent. 
Si s'ha definit pel seu assentament, s'acceptarà el formigó quan la mitjana dels dos 
valors estigui compresa dins de la tolerància exigida. 
El incompliment d'aquests criteris suposarà el rebuig de la pastada. 
Control 100x100: Per a elements fabricats amb N pastades, el valor de la fc,real 
correspon a la resistència de la pastada que, un cop ordenades les N determinacions de 
menor a major, ocupa el lloc n=0,05 N, arrodonint-se n per excés. Si el número de 
pastades a controlar és igual o inferior a 20, fc,real serà el valor de la resistència 
de la pastada més baixa trobada a la sèrie.  
S'acceptarà quan: fc,real >= fck 
Control indirecte: S'acceptarà el formigó subministrat quan es compleixi a la vegada 
que: 
- Els resultats dels assaigs de consistència compleixen amb els apartats anteriors 
- Es manté la vigència del distintiu de qualitat del formigó durant la totalitat del 
subministrament 
- Es manté la vigència del reconeixement oficial del distintiu de qualitat 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN FORMIGÓ PER A 
PAVIMENTS: 
- Interpretació dels assaigs característics:  
Si la resistència característica a 7 dies resulta superior al 80 % de l'especificada a 
28 dies, i els resultats del contingut d'aire ocluit i de la consistència es troben 
dins dels límits establerts, es podrà iniciar el tram de prova amb el formigó 
corresponent. En cas contrari, s'haurà d'esperar als resultats a 28 dies i, en el seu 
cas, s'introduiran els ajustos necessaris a la dosificació, repetint-se els assaigs 
característics. 
- Interpretació dels assaigs de control de resistència:  
El lot s'accepta si la resistència característica a 28 dies és superior a l'exigida. 
En altre cas: 
     - Si fos inferior a ella, però no al seu 90%, el Contractista podrà escollir 
entre acceptar les sancions previstes en el Plec de Prescripcions Tècniques 
Particulars, o sol·licitar la realització d'assaigs d'informació. Aquestes sancions no 
podran ser inferiors a l'aplicació d'una penalització al preu unitari del lot, la 
quantia de la qual sigui igual al doble de la merma de resistència, expressades 
ambdues en proporció. 
     - Si està per sota del 90%, es realitzaran, a càrrec del contractista, els 
corresponents assaigs d'informació. 
- Assaigs d'informació:  
Abans dels 54 dies d'acabada l'estesa del lot, s'extrauran 6 testimonis cilíndrics 
(UNE 83302) que s'assajaran a tracció indirecta (UNE 83306) a edat de 56 dies. La 

conservació dels testimonis durant les 48 hores anteriors a l'assaig es realitzarà 
segons la norma UNE 83302. 
El valor mig dels resultats dels assaigs d'informació del lot es compararan amb el 
resultat mig corresponent al tram de prova. El lot s'accepta si la resistència mitjana 
del lot és superior. En cas d'incompliment, cal distingir tres casos: 
     - Si fos inferior a ell, però no al seu 90%, s'aplicaran al lot les sancions 
previstes en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars. 
     - Si fos inferior al seu 90%, però no al seu 70%, el Director de les Obres podrà 
aplicar les sancions previstes en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, o bé 
ordenar la demolició del lot i la seva reconstrucció, a càrrec del Contractista. 
     - Si fos inferior al seu 70% es demolirà el lot i es reconstruirà, a càrrec del 
Contractista. 
Les sancions referides no podran ser inferiors a l'aplicació d'una penalització al 
preu unitari del lot, la quantia del qual sigui igual al doble de la merma de 
resistència, expressades ambdues en proporció. 
La resistència de cada pastada a una determinada edat, es determinarà com a mitjana de 
les resistències de les provetes fabricades amb un formigó de la pastada en qüestió i 
assajades a l'edat determinada. A partir de la mínima resistència obtinguda en 
qualsevol pastada del lot, es podrà estimar la característica multiplicant aquella per 
un coeficient donat per la taula següent: 
Coeficient (En funció del nombre de sèries que formen el lot): 
- 2 sèries:  0,88 
- 3 sèries:  0,91 
- 4 sèries:  0,93 
- 5 sèries:  0,95 
- 6 sèries:  0,96 
Quan l'assentament en el con d'Abrams no s'ajusti als valors especificats a la fórmula 
de treball, es rebutjarà el camió controlat. 
 
 
 
B06N - FORMIGONS D'ÚS NO ESTRUCTURAL 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B06NLA2B,B06NN14B,B06NN14C. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Formigons que no aporten responsabilitat estructural a la construcció, però 
col·laboren a millorar la durabilitat del formigó estructural (formigons de neteja) o 
aporten el volum necessari d'un material resistent per a conformar la geometria 
requerida per un fi concret. 
S'han considerat els materials següents: 
- Formigons de neteja, destinats a evitar la contaminació de les armadures i la 
dessecació del formigó estructural al procés d'abocat 
- Formigó no estructural destinat a conformar volums de material resistent 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Els ciments que es poden utilitzar en formigó no estructural són: 
- Prefabricats no estructurals: Ciments comuns excepte CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM 
II/A-W, CEM II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T, CEM III/C 
- Formigons de neteja i replens de rases: Ciments comuns 
- Altres formigons executats a l'obra: Ciment per a usos especials ESP VI-1 i ciments 
comuns excepte CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T, 
CEM III/C 
Els àrids a utilitzar poden ser sorres i graves rodades o procedents de matxuqueig, o 
escòries siderúrgiques adequades. S'ha de poder utilitzar fins a un 100 % d'àrid gros 
reciclat, sempre que compleixi amb les especificacions de l'annex 15 de la EHE-08 amb 
respecte a les condicions físico-mecàniques i als requisits químics. 
S'hauran d'utilitzar additius reductors d'aigua, ja que els formigons d'ús no 
estructural contenen poc ciment. 
Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el 
transport han d'estar d'acord amb les prescripcions de la EHE-08. 
El control dels components s'ha de realitzar d'acord als àmbits 0101, 0521, 0531, 0701 
i 1011. 
Els formigons de neteja han de tenir una dosificació mínima de 150 kg/m3 de ciment. 
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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. 
Els formigons no estructurals han de tenir una resistència característica mínima de 15 
N/mm2, i es recomanable que la mida màxima del granulat sigui inferior a 40 mm. 
Es tipificaran HNE-15/C/TM, on C= consistència i TM = mida màxima del granulat. 
S'ha d'utilitzar preferentment, formigó de resistència 15 N/mm2, tret que la DF 
indiqui el contrari. 
En cap cas la proporció en pes de l'additiu no ha de superar el 5% del pes del ciment 
utilitzat. 
Si s'utilitzen cendres volants no han de superar el 35% del pes del ciment. 
Classe resistent del ciment:  >= 32,5 
Contingut de ciment:  >= 150 kg/m3 
Assentament en el con d'Abrams (UNE EN 12350-2): 
- Consistència seca:  0 - 2 cm 
- Consistència plàstica:  3 - 5 cm 
- Consistència tova:  6 - 9 cm 
Toleràncies: 
- Assentament en el con d'Abrams: 
     - Consistència seca:  Nul 
     - Consistència plàstica o tova:  ± 1 cm 
Toleràncies respecte de la dosificació: 
- Contingut de ciment, en pes:  ± 3% 
- Contingut de granulats, en pes:  ± 3% 
- Contingut d'aigua:  ± 3% 
- Contingut d'additius:  ± 5% 
- Contingut d'addicions:  ± 3% 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En camions formigonera. 
El formigó ha d'arribar a l'obra sense alteracions en les seves característiques, 
formant una barreja homogènia i sense haver iniciat l'adormiment. 
Queda expressament prohibit l'addició al formigó de qualsevol quantitat d'aigua o 
altres substàncies que puguin alterar la composició original. 
Emmagatzematge: No es pot emmagatzemar. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de 
Hormigón Estructural (EHE-08). 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
El subministrador ha de lliurar amb cada càrrega un full on constin, com a mínim, les 
dades següents: 
- Identificació del subministrador 
- Número del certificat de marcatge CE,o identificació d'autoconsum 
- Nom de la central de formigó 
- Identificació del peticionari 
- Data i hora de lliurament 
- Quantitat de formigó subministrat 
- Designació del formigó d'acord amb l'annex 18 de la EHE, indicant el tipus (HL- per 
a formigons de neteja i HNE- per a formigons no estructurals), la resistència a 
compressió o la dosificació de ciment, la consistència i la mida màxima del granulat. 
- Dosificació real del formigó incloent com a mínim la informació següent: 
     - Tipus i contingut de ciment 
     - Relació aigua ciment 
     - Contingut en addicions, si es el cas 
     - Tipus i quantitat d'additius 
     - Tipus d'additiu segons UNE_EN 934-2, si n'hi ha 
- Identificació del ciment, additius i addicions emprats 
- Identificació del lloc de subministrament 
- Identificació del camió que transporta el formigó 

- Hora límit d'ús del formigó 
 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Aprovació de la dosificació presentada pel contractista 
- Control de les condicions de subministrament. 
- Comprovació de la consistència (con d'Abrams) (UNE-EN 12350-2) 
- Inspeccions no periòdiques a la planta per tenir constància que es fabrica el 
formigó amb la dosificació correcta. 
La DF ha de poder eximir la realització dels assaigs característics de dosificació 
quan el formigó que es vagi a subministrar estigui en possessió d'un distintiu de 
qualitat oficialment reconegut, o quan es disposi d'un certificat de dosificació amb 
una antiguitat màxima de 6 mesos. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
La dosificació proposada ha de garantir la resistència exigida al plec de condicions. 
No s'ha d'acceptar el subministrament de formigó que no arribi identificat segons les 
condicions del plec. 
Quan la consistència s'hagi definit pel seu tipus, segons l'art. 31.5, s'acceptarà el 
formigó si la mitjana aritmètica dels dos valors obtinguts està compresa dins del 
interval corresponent. 
Si s'ha definit pel seu assentament, s'acceptarà el formigó quan la mitjana dels dos 
valors estigui compresa dins de la tolerància exigida. 
El incompliment d'aquests criteris suposarà el rebuig de la pastada. 
 
 
 
B07 - MORTERS DE COMPRA 
B071 - MORTERS AMB ADDITIUS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0710150,B0710250,B0711024. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Barreja d'un o més conglomerants minerals amb granulats triats i additius especials. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Morter adhesiu 
- Morter sintètic de resines epoxi 
- Morter refractari 
- Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres 
- Morter de ram de paleta 
El morter d'anivellament és una barreja de granulats fins, ciment i additius orgànics, 
que al afegir-li aigua forma una pasta fluida per escampar sobre terres existents i 
fer una capa de 2 a 5 mm de gruix de superfície plana i horitzontal amb acabat porós. 
El morter refractari és un morter de terres refractàries i aglomerant específic per a 
resistir altes temperatures, utilitzat per a la col·locació de maons refractaris a 
forns, llars de foc, etc. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració. 
 
ADHESIU PER A RAJOLES CERÀMIQUES: 
Mescla de conglomerants càrregues minerals i additius orgànics que donen com a 
resultat una pasta adequada per a fixar revestiments ceràmics en terres i parets 
situats en exterior o interior. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Adhesiu cimentós (C): Mescla de conglomerants hidràulics, additius orgànics i 
càrregues minerals, que s'han de barrejar amb aigua just abans d'utilitzar-se. 
- Adhesiu en dispersió (D): Mescla de conglomerant orgànic en forma de polímer en 
dispersió aquosa, additius orgànics i càrregues minerals, que es presenta llesta per a 
ser utilitzada. 
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- Adhesiu de resines reactives (R): Mescla de resines sintètiques, additius orgànics i 
càrregues minerals que el seu enduriment resulta d'una reacció química, poden 
presentar-se en forma d'un o més components. 
S'han considerat les classes següents, en funció de les característiques addicionals: 
- 1: Normal 
- 2. Millorat (compleix amb els requisits per a les característiques addicionals) 
- F: D'adormiment ràpid 
- T: Amb lliscament reduït 
- E: Amb temps obert perllongat (només per a adhesius cimentosos millorats i adhesius 
en dispersió millorats). 
 
ADHESIU CIMENTÓS (C): 
Característiques dels adhesius d'adormiment normal: 
- Adherència inicial (UNE-EN 1348):  >= 0,5 N/mm2 
- Adherència després d'immersió en aigua (UNE-EN 1348):  >= 0,5 N/mm2 
- Adherència després d'envelliment amb calor (UNE-EN 1348):  >= 0,5 N/mm2 
- Adherència després de cicles gel-desgel (UNE-EN 1348):  >= 0,5 N/mm2 
- Temps obert: adherència (EN 1346):  >= 0,5 N/mm2 (després de >= 20 min) 
Els adhesius d'adormiment ràpid, han de complir a més: 
- Adherència inicial (UNE-EN 1348):  >= 0,5 N/mm2 (abans de les 24 h) 
- Temps obert: adherència (EN 1346):  >= 0,5 N/mm2 (després de >= 10 min) 
Característiques especials: 
- Lliscament (UNE-EN 1308):  <= 0,5 mm 
Característiques addicionals: 
- Alta adherència inicial (UNE-EN 1348):  >= 1 N/mm2 
- Alta adherència després d'immersió en aigua (UNE-EN 1348):  >= 1 N/mm2 
- Alta adherència després d'envelliment amb calor (UNE-EN 1348):  >= 1 N/mm2 
- Alta adherència inicial després de cicles de gel-desgel (UNE-EN 1348):  >= 1 N/mm2 
- Temps obert ampliat: adherència (UNE-EN 1346):  >= 0,5 N/mm2 (desprès de 30 min) 
 
ADHESIUS EN DISPERSIÓ (D): 
Característiques fonamentals: 
- Adherència inicial (UNE-EN 1324):  >= 1 N/mm2 
- Adherència després d'envelliment amb calor (UNE-EN 1324):  >= 1 N/mm2 
- Temps obert: adherència (EN 1346):  >= 0,5 N/mm2 (després de >= 20 min) 
Característiques especials: 
- Lliscament (UNE-EN 1308):  <= 0,5 mm 
Característiques addicionals: 
- Adherència després d'immersió en aigua (UNE-EN 1324):  >= 0,5 N/mm2 
- Adherència a alta temperatura (UNE-EN 1324):  >= 1 N/mm2 
- Temps obert ampliat: adherència (UNE-EN 1346):  >= 0,5 N/mm2 (desprès de 30 min) 
 
ADHESIUS DE RESINES REACTIVES (R): 
Característiques fonamentals: 
- Adherència inicial (UNE-EN 12003):  >= 2 N/mm2 
- Adherència després d'immersió en aigua (UNE-EN 12003):  >= 2 N/mm2 
- Temps obert: adherència (EN 1346):  >= 0,5 N/mm2 (després de >= 20 min) 
Característiques especials: 
- Lliscament (UNE-EN 1308):  <= 0,5 mm 
Característiques addicionals: 
- Adherència després del xoc tèrmic (UNE-EN 12003):  >= 2 N/mm2 
 
MORTER SINTÈTIC DE RESINES EPOXI: 
El morter sintètic de resines epoxi és un morter obtingut a partir d'una mescla de 
granulats inerts i d'una formulació epoxi en forma de dos components bàsics: una 
resina i un enduridor. 
La formulació de l'epoxi ha de ser determinada per l'ús a que es destini el morter i 
la temperatura ambient i superficials del lloc on es col·loqui. Aquesta formulació ha 
de ser aprovada per la DF. 
Mida màxima del granulat:  <= 1/3 del gruix mitjà de la capa de morter 
Mida mínima del granulat:  >= 0,16 mm 
Proporció granulat/resina (en pes) (Q):  3 <= Q <= 7 
 
MORTER POLIMÈRIC: 
El morter polimèric es un producte a base de ciment, resines sintètiques, fum de 
sílice i fibres de poliamida, d'alta resistència mecànica que s'utilitza per a la 
reparació i regularització d'elements de formigó. 
Granulometria:  0 - 2 mm 
Resistència a compressió a 28 dies :  5 - 6 kN/m2 
Resistència a flexotracció a 28 dies :  90 - 120 kg/m2 

MORTER DE RAM DE PALETA: 
Mescla formada per un o varis conglomerants inorgànics, granulats, aigua i addicions o 
additius (en el seu cas), per a fàbriques d'obra ceràmica (façanes, murs, pilars, 
envans) com a material d'unió i rejuntat. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Morter d'us corrent (G): sense característiques especials 
- Morter per a junts i capes fines (T): Morter dissenyat amb una mida màxima del 
granulat menor o igual al valor que figura especificat 
- Morter de ram de paleta lleuger (L): Morter dissenyat que la seva densitat (endurit 
i sec), es inferior o igual al valor que figura especificat 
La classe del morter es defineix per la lletra M seguida del valor de la resistència a 
compressió mínima declarada per el fabricant en N/mm2. 
En els morters prescrits, el fabricant declararà la proporció de tots els components 
de la mescla, en volum o en pes. 
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats per el 
fabricant, assajades segons la norma corresponent: 
- Característiques dels morters frescos: 
     - Temps d'us (EN 1015-9) 
     - Contingut en ions clorur (EN-EN 1015-17): <= 0,1% 
     - Contingut en aire (EN 1015-7) o (EN 1015-6) si s'han utilitzat granulats 
porosos 
- Característiques dels morters endurits: 
     - Resistència a compressió (EN 1015-11) 
     - Resistència d'unió (adhesió) (EN 1052-3) 
     - Absorció d'aigua (EN 1015-18) 
     - Permeabilitat al vapor d'aigua (EN 1745) 
     - Densitat (morter endurit i sec) (EN 1015-10) 
     - Conductivitat tèrmica (EN 1745) 
     - Durabilitat (resistència als cicles de gel/desgel) (comprovat segons les 
disposicions que li siguin aplicables) 
- Característiques addicionals per als morters lleugers: 
     - Densitat (UNE-EN 1015-10):  <= 1300 kg/m3 
- Característiques addicionals per als morters per a junts i capes fines: 
     -  Mida màxima del granulat (EN 1015-1): <= 2 mm 
     - Temps obert o temps de correcció (EN 1015-9) 
- Reacció davant del foc: 
      - Material amb contingut de matèria orgànica <= 1,0%:  Classe A1 
      - Material amb contingut de matèria orgànica > 1,0%:  Classe segons UNE-EN 
13501-1 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: en envasos tancats hermèticament. 
Emmagatzematge: En el seu envàs d'origen i en llocs secs, sense contacte directe amb 
el terra i protegit de la intempèrie, de manera que no se n'alterin les condicions 
inicials. 
Temps màxim d'emmagatzematge: 
- Morter adhesiu:  1 any 
- Morter amb resines sintètiques o morter polimèric:  6 mesos 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
ADHESIU PER A RAJOLES CERÀMIQUES: 
UNE-EN 12004:2001 Adhesivos para baldosas cerámicas. Definiciones y especificaciones. 
UNE-EN 12004/A1:2002 Adhesivos para baldosas cerámicas. Definiciones y 
especificaciones. 
 
MORTER DE RAM DE PALETA: 
UNE-EN 998-2:2004 Especificaciones de los morteros para albañilería. Parte 2: Morteros 
para albañilería. 
 
MORTER SEC, D'ANIVELLAMENT, REFRACTARI, POLIMÉRIC O DE RESINES: 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
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CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN ADHESIU PER RAJOLES CERÀMIQUES: 
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho 
sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema 
d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del 
CTE: 
 - Productes per a usos per a la construcció:  
     - Sistema 3: Declaració de conformitat del fabricant i Assaig inicial de tipus 
A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents: 
- Nom del producte 
- Marca del fabricant i lloc d'origen 
- Data i codi de producció, caducitat i condicions d'emmagatzematge 
- Referència a la norma UNE-EN 12004 
- Tipus d'adhesiu, designat segons l'apartat 6 de la norma UNE-EN 12004 
- Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de 
desembre i 1328/1995 de 28 de juliol 
- Instruccions d'us: 
     - Proporcions de la mescla 
     - Temps de maduració: interval de temps des del moment de fer la mescla i el 
moment en que està llest per a ser aplicat 
     - Vida útil: interval de temps màxim en que el material pot ser utilitzat desprès 
de fer la mescla  
     - Mètode d'aplicació 
     - Temps obert 
     - Temps que cal esperar des del rejuntat fins que es permeti la circulació 
     - Àmbit d'aplicació 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN MORTER DE RAM DE PALETA: 
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho 
sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema 
d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del 
CTE: 
 - Productes per a murs, pilars i particions (morters dissenyats*). * Morter amb una 
composició i sistema de fabricació escollits pel fabricant per tal d'obtenir les 
propietats especificades (concepte de prestació):  
     - Sistema 2+: Declaració de conformitat del fabricant i Certificació de Control 
de la Producció en Fàbrica 
 - Productes per a murs, pilars i particions (morters prescrits*). * Morter que es 
fabrica en unes proporcions predeterminades i que les seves propietats depenen de les 
proporcions dels components que s'han declarat (concepte de recepta):  
     - Sistema 4: Declaració de conformitat del fabricant 
A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents: 
- Referència a la norma UNE-EN 998-2 
- Nom del fabricant 
- Codi o data de fabricació 
- Tipus de morter 
- Temps d'us 
- Contingut en clorurs 
- Contingut en aire 
- Proporció dels components (morters prescrits) 
- Resistència a compressió o classe de resistència a compressió 
- Resistència d'unió (adhesió) 
- Absorció d'aigua 
- Permeabilitat al vapor d'aigua 
- Densitat 
- Conductivitat tèrmica 
- Durabilitat 
- Mida màxima del granulat 
- Temps obert o temps de correcció 
- Reacció davant el foc 
- Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de 
desembre i 1328/1995 de 28 de juliol 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN MORTER SEC, D'ANIVELLAMENT, 
REFRACTARI, POLIMÉRIC O DE RESINES: 
A l'envàs hi ha de figurar les dades següents: 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Instruccions d'utilització 
- Composició i característiques del morter 
 
OPERACIONS DE CONTROL EN MORTERS DE RAM DE PALETA: 

Inspecció visual de les condicions de subministrament i recepció del certificat de 
qualitat del fabricant, segons les exigències del plec de condicions. 
Abans de l'inici de l'obra, i amb freqüència setmanal durant la seva execució, es 
comprovarà la consistència del morter mitjançant el mètode establert a la UNE EN 1015-
4, i es prepararà una sèrie de 3 provetes prismàtiques de 4x4x16 cm per tal d'obtenir 
la resistència a compressió (UNE-EN 1015-11) 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN MORTERS DE RAM DE PALETA: 
Els controls es realitzaran segons les instruccions de la DF i les indicacions de la 
UNE-EN 1015-11. 
 
INTERPRETACIÓ DELS RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT, EN MORTERS DE RAM DE 
PALETA: 
No es podran utilitzar a l'obra morters sense el corresponent certificat de garantia 
del fabricant, d'acord a les condicions exigides. 
El valor de resistència a compressió obtingut ha de correspondre a les especificacions 
de projecte:  
- Si resulta superior al 90% de la de projecte, s'acceptarà el lot.  
- Si resulta inferior al 90% s'encarregarà un càlcul estructural que determini el 
coeficient de seguretat del element corresponent. S'acceptarà el lot si aquest 
coeficient no és inferior al 90 % del previst en el projecte. 
 
 
 
B09 - ADHESIUS 
B090 - ADHESIUS D'APLICACIÓ UNILATERAL 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0906000. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Adhesius que només requereixen escampar-se a una de les cares dels elements a unir.  
S'han considerat els següents tipus: 
- En dispersió aquosa  
- Aquós en dispersió vinílica 
- En solució alcohòlica 
- De poliuretà bicomponent 
- De poliuretà (un sol component) 
- De PVC 
- De resines epoxi 
- Bipolímer acrílic en dispersió aquosa per a col·locació de plaques de poliestirè  
EN DISPERSIÓ AQUOSA:  
Adhesiu de resines sintètiques per a la col·locació de paviments de PVC i revestiments 
tèxtils.  
Ha de ser de fàcil aplicació, tenir una gran força adhesiva inicial i no ser 
inflamable ni tòxic.  
Densitat a 20°C:  <= 1,24 g/cm3  
Contingut sòlid:  Aprox. 70%  
Rendiment:  250 - 350 g/m2  
AQUÓS EN DISPERSIÓ VINÍLICA:  
Adhesiu per a la col·locació de revestiments murals i papers vinílics.  
No ha de de ser inflamable ni tòxic.  
Densitat:  1,01 g/cm3  
Rendiment:  Aprox. 200 g/m2  
Temperatura de treball:  >= 5°C  
EN SOLUCIÓ ALCOHÒLICA:  
Adhesiu de resines sintètiques en solució alcohòlica, per a la col·locació de 
paviments tèxtils lleugers.  
Ha de ser de fàcil aplicació i tenir una gran força adhesiva inicial.  
Densitat a 20°C:  1,5 g/cm3  
Contingut sòlid:  84 - 86  
Rendiment:  Aprox. 450 g/m2  
DE POLIURETÀ BICOMPONENT:  
Adhesiu de poliuretà bicomponent, per a la col·locació de paviments de goma.  
Ha de ser de fàcil aplicació, exempt de dissolvents i no inflamable.  
DE POLIURETÀ (UN SOL COMPONENT):  
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Adhesiu format per un aglomerant de resines hidroxilades soles o modificades, que 
catalitzen en ésser mesclades amb un isocianat.  
Característiques de la pel·lícula líquida: 
- La mescla preparada, després de tres minuts d'agitació (INTA 163.203) no ha de tenir 
grumolls, pallofes ni dipòsits durs 
- Temperatura d'inflamació (INTA 160.232 A):  >= 30°C 
- Rendiment per a una capa superior a 150 micres:  > 1 m2/kg 
- Temperatura d'enduriment:  >= 15°C 
- Temps d'aplicació a 20°C:  > 3 h  
Resistència química de la pel·lícula seca: 
- Àcid cítric, 10%: 15 dies 
- Àcid làctic, 5%: 15 dies 
- Àcid acètic, 5%: 15 dies 
- Oli de cremar: Cap modificació 
- Xilol: Cap modificació 
- Clorur sòdic, 10%: 15 dies 
- Aigua: 15 dies  
PVC:  
Adhesiu preparat per a la unió de materials de PVC.  
Ha de ser de fàcil aplicació i tenir una gran força adhesiva inicial.  
Ha de tenir bona estabilitat dimensional als canvis de temperatura i no ha de produir 
olors molestes.  
Temps de pre-assecatge en condicions normals:  <= 1 min  
Resistència a la compressió:  > 10 N/mm2  
Resistència a la tracció:  > 18 N/mm2  
DE RESINES EPOXI:  
Adhesiu de resines epoxi bicomponent, per a la col·locació de paviments de goma i 
revestiment de PVC.  
Ha de ser resistent a la humitat, a la calor, als olis, als dissolvents, als àcids i 
als àlcalis diluïts.  
La mescla dels dos components s'ha de fer amb la mateixa proporció.  
Temps d'aplicació a 20°C:  3 - 4 h  
BIPOLÍMER ACRÍLIC EN DISPERSIÓ AQUOSA:  
Adhesiu de pasta aquosa, format per càrregues minerals i additius i com a lligant 
principal, un copolímer acrílic en dispersió.  
Ha de ser apte per a barrejar-se amb el ciment.  
Extracte sec a 105°C:  75 - 78 
Contingut de cendres a 450°C:  65 - 68  
Toleràncies:  
- Densitat:  ± 0,1%  
- Extracte sec:  ± 3% 
- Contingut de cendres:  ± 3%  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En envasos hermèticament tancats.  
A cada envàs hi ha de figurar les dades següents: 
- Identificació del fabricant 
- Nom comercial del producte 
- Identificació del producte 
- Data de caducitat 
- Pes net o volum del producte 
- Instruccions d'ús 
- Limitacions d'ús (temperatura, materials, etc.) 
- Toxicitat i inflamabilitat 
- Temps d'assecat 
- Rendiment   
Per adhesius de dos components: 
- Proporció de la mescla 
- Temps d'inducció de la mescla 
- Vida de la mescla  
Per adhesius de PVC, el fabricant ha de facilitar les dades següents: 
- Color 
- Densitat 
- Viscositat 
- Contingut sòlid  
Emmagatzematge: En el seu envàs, en locals ventilats, sense contacte amb el terreny.  
Temperatura d'emmagatzematge: 
- Dispersió aquosa, dispersió vinílica:  >= 10°C 
- Solució alcohólica, poliuretà, PVC, resines epoxi:  5°C - 30°C  

Per a adhesiu aquós en dispersió vinílica el temps màxim d'emmagatzematge és 1 any a 
partir de la data de fabricació.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 

 
B0A - FERRETERIA 
B0A1 - FILFERROS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0A14200. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Fil d'acer dolç, flexible i tenaç, obtingut per estiratge en fred o per trefilatge. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Filferro d'acer 
- Filferro d'acer galvanitzat 
- Filferro d'acer plastificat 
- Filferro recuit 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha de ser de secció constant i uniforme. 
Ha de complir les especificacions de la norma UNE 36722. 
 
ACABAT SUPERFICIAL GALVANITZAT: 
El seu recobriment de zinc ha de ser homogeni, llis, sense discontinuïtats, escames, 
grans, rugositats o esquerdes, no ha de tenir taques ni d'altres imperfeccions 
superficials. 
La masa mínima del recobriment de zinc (UNE 37-504)ha de complir les especificacions 
de les taules I i II de la UNE 37-506. 
Resisténcia a la tracció (UNE 37-504): 
- Qualitat G1 o G2:  1770 N/mm2 
- Qualitat G3:  1570 N/mm2 
Adherència del recobriment (UNE 37-504):  Ha de complir 
Puresa del zinc (UNE 37-504):  >= 98,5% 
Toleràncies: 
- Diàmetre:  ± 2% diàmetre nominal 
 
FILFERRO D'ACER PLASTIFICAT: 
Filferro d'acer de baix contingut de carboni, galvanitzat en calent, amb un 
recobriment orgànic de PVC aplicat per extrusió o sinterització. 
El recobriment de PVC ha de complir les especificacions de l'apartat 6.3 de la UNE 36-
732. 
La concentricitat i l'adherencia del recobriment de PVC ha de complir les 
especificacions del article 6.5 UNE 36-732. 
Característiques del galvanitzat:  G-1B (UNE 37-506) 
Resistència a la tracció: 
- Qualitat recuit:  =< 600 N/mm2 
- Qualitat dur:  > 600 N/mm2 
Toleràncies: 
- Diàmetre:  taula 1 UNE 36-732 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En rotlles. A l'embalatge o albarà de lliurament hi han de constar 
les dades següents: 
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- Identificació del fabricant o nom comercial 
- Identificació del producte 
- Diàmetre i llargària dels rotlles 
Emmagatzematge: En llocs secs i protegits de la intempèrie. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
FILFERRO D'ACER: 
* UNE 36722:1974 Alambre de acero de bajo contenido en carbono. Medidas y tolerancias. 
 
FILFERRO D'ACER GALVANITZAT: 
* UNE 37506:1983 Alambres de acero galvanizados en caliente para usos generales. 
Designación de calidades. Caracterisicas generales. 
* UNE 37502:1983 Alambres de acero galvanizados en caliente. Condiciones técnicas de 
suministro. 
 
FILFERRO PLASTIFICAT: 
* UNE 36732:1995 Alambres de acero y productos de alambre para cerramientos. 
Recubrimientos orgánicos sobre el alambre. Recubrimientos de poli(cloruro de vinilo). 
 
 
 
B0A3 - CLAUS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0A31000. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Elements metàl·lics per a subjectar coses introduint-los mitjançant cops o impactes. 
S'han considerat els elements següents: 
- Gafes de pala i punta 
- Claus d'impacte 
- Claus d'acer 
- Claus de coure 
- Claus d'acer galvanitzat 
- Tatxes d'acer 
Claus són tijes metàl·liques, punxagudes d'un extrem i amb una cabota a l'altre. 
Tatxes són claus curts amb la cabota grossa i plana. 
Gafes de pala i punta són claus grans i plans amb la cabota formada al doblegar la 
tija, utilitzats per a unir els bastiments amb les parets. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Han de tenir la forma, mides i resistències adequats als elements que han d'unir. 
Han de ser rectes, amb la punta afilada i regular. 
Els claus d'acer han de complir les determinacions de les normes UNE 17-032, UNE 17-
033, UNE 17-034, UNE 17-035 i UNE 17-036. 
 
ACABAT SUPERFICIAL GALVANITZAT: 
El seu recobriment de zinc ha de ser llis, sense discontinuïtats, ni exfoliacions i no 
ha de tenir taques ni d'altres imperfeccions superficials. 
Protecció de galvanització:  >= 275 g/m2 
Puresa del zinc, en pes:  >= 98,5% 
Toleràncies dels claus i tatxes: 
- Llargària:  ± 1 D 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Empaquetats. 
Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat. 
 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa d'obligat compliment per a les gafes de pala i punta. 
 
CLAUS I TATXES: 
UNE 17032:1966 Puntas redondeadas de cabeza plana lisa. Medidas. 
UNE 17033:1966 Puntas redondeadas de cabeza plana rayada. Medidas. 
UNE 17034:1966 Puntas redondeadas de cabeza plana ancha. 
UNE 17035:1966 Puntas de cabeza cónica. 
UNE 17036:1966 Puntas redondeadas de cabeza perdida. 
 
 
 
B0B - ACER I METALL EN PERFILS O BARRES 
B0B2 - ACER EN BARRES CORRUGADES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0B2A000. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Acer per a armadures passives d'elements de formigó: 
S'han considerat els elements següents: 
- Barres corrugades 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la 
Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de 
qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les 
normes aplicables als estats membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de 
Lliure Canvi. 
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta 
ecològica europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la 
Comunitat Europea. 
Els productes d'acer per a armadures passives no han de tenir defectes superficials ni 
fissures. 
L'armadura ha de ser neta, sense taques de greix, d'oli, de pintura, de pols o de 
qualsevol altre matèria perjudicial. 
Els filferros llisos només es poden utilitzar com elements de connexió d'armadures 
bàsiques electrosoldades en gelosia. 
Les barres corrugades han de tenir al menys dues files de corrugues transversals, 
uniformement distribuïdes al llarg de tota la llargària. Dins de cada fila, les 
corrugues han d'estar uniformement espaiades. 
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats per el 
fabricant, assajades segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància 
indicat, en el seu cas: 
- Diàmetre nominal:  s'ha d'ajustar als valors especificats a la taula 6 de la UNE-EN 
10080. 
     - Diàmetres nominals <= 10,00 mm:  Variació en intervals de mig mm 
     - Diàmetres nominals > 10,00 mm:  Variació en unitats senceres de mm 
- Dimensions i geometria de les corrugues:  Ha de complir l'especificat en l'apartat 
7.4.2 de la UNE-EN 10080. 
- Massa per metre: El valor nominal ha de ser l'especificat en la taula 6 de la UNE-EN 
10080, en relació amb el diàmetre nominal i l'àrea nominal de la secció transversal 
- Secció equivalent:  >= 95,5% Secció nominal 
- Aptitud al doblegat:  
     - Assaig doblegat amb angle >= 180º (UNE-EN 10080, UNE-EN ISO 15630-1):  No s'ha 
d'apreciar trencaments o fissures 
     - Assaig doblegat -desdoblegat amb angle >= 90º (UNE-EN 10080, UNE-EN ISO 15630-
1): No s'ha d'apreciar trencaments o fissures 
Tensió d'adherència (assaig de la biga UNE-EN 10080): 
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- Tensió d'adherència: 
     - D < 8 mm:  >= 6,88 N/mm2 
     - 8 mm <= D <= 32 mm:  >= (7,84-0,12 D) N/mm2 
     - D > 32 mm:  >= 4,00 N/mm2 
- Tensió de última d'adherència: 
     - D < 8 mm:  >= 11,22 N/mm2 
     - 8 mm <= D <= 32 mm:  >= (12,74-0,19 D) N/mm2 
     - D > 32 mm:  >= 6,66 N/mm2 
- Composició química (% en massa): 
+---------------------------------------------------------+ 
¦          ¦  C   ¦  Ceq  ¦   S   ¦   P   ¦   Cu  ¦   N   ¦ 
¦          ¦ %màx.¦ %màx. ¦ %màx. ¦ %màx. ¦ %màx. ¦ %màx. ¦ 
¦----------¦------¦-------¦-------¦-------¦-------¦-------¦ 
¦Colada    ¦ 0,22 ¦ 0,050 ¦ 0,050 ¦ 0,050 ¦ 0,800 ¦ 0,012 ¦ 
¦Producte  ¦ 0,24 ¦ 0,052 ¦ 0,055 ¦ 0,055 ¦ 0,850 ¦ 0,014 ¦ 
+---------------------------------------------------------+ 
Ceq = Carboni equivalent 
Es pot superar el valor màxim per al Carboni en un 0,03% en massa, si el valor del 
Carboni equivalent disminueix en un 0,02% en massa. 
Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN ISO 15630-1. 
 
BARRES I ROTLLES D'ACER CORRUGAT SOLDABLE: 
El producte s'ha de designar segons l'especificat en l'apartat 5.1 de la UNE-EN 10080: 
- Descripció de la forma 
- Referència a la norma EN 
- Dimensions nominals 
- Classe tècnica 
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats per el 
fabricant, assajades segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància 
indicat, en el seu cas: 
- Característiques geomètriques del corrugat de les barres han de complir les 
especificacions de l'apartat 7.4.2 de la norma UNE-EN 10080. 
- Característiques mecàniques de les barres: 
     - Acer soldable (S) 
          - Allargament total sota càrrega màxima: 
               - Acer subministrat en barres:  >= 5,0% 
               - Acer subministrat en rotlles:  >= 7,5% 
     - Acer soldable amb característiques especials de ductilitat (SD): 
          - Allargament total sota càrrega màxima: 
               - Acer subministrat en barres:  >= 7,5% 
               - Acer subministrat en rotlles:  >= 10,0% 
          - Resistència a fatiga: Ha de complir l'especificat la taula 32.2.d de la 
EHE-08 
          - Deformació alternativa: Ha de complir l'especificat la taula 32.2.e de la 
EHE-08 
+----------------------------------------------------------+ 
¦Designació¦ Lím.elàstic ¦ Càrrega  ¦Allargament ¦ Relació ¦ 
¦          ¦     fy      ¦unitaria  ¦    al      ¦ fs/fy   ¦ 
¦          ¦             ¦trencament¦trencament  ¦         ¦ 
¦          ¦    N/mm2    ¦fs(N/mm2) ¦            ¦         ¦ 
¦----------¦-------------¦----------¦------------¦---------¦ 
¦ B 400 S  ¦  >= 400     ¦ >= 440   ¦  >= 14%    ¦ >= 1,05 ¦ 
¦ B 500 S  ¦  >= 500     ¦ >= 550   ¦  >= 12%    ¦ >= 1,05 ¦ 
¦ B 400 SD ¦  >= 400     ¦ >= 480   ¦  >= 20%    ¦ >= 1,20 ¦ 
¦          ¦             ¦          ¦            ¦ <= 1,35 ¦ 
¦ B 500 SD ¦  >= 500     ¦ >= 575   ¦  >= 16%    ¦ >= 1,15 ¦ 
¦          ¦             ¦          ¦            ¦ <= 1,35 ¦ 
+----------------------------------------------------------+ 
- Diàmetre nominal:  S'han d'ajustar a la sèrie següent (mm):  6  8  10  12  14  16  
20  25  32 i 40 mm 
S'ha d'evitar utilitzar barres de diàmetre <= 6 mm, en el cas d'armadura muntada o 
elaborada amb soldadura. 
Toleràncies: 
- Massa: 
     - Diàmetre nominal > 8,0 mm:  ± 4,5% massa nominal 
     - Diàmetre nominal <= 8,0 mm:  ± 6% massa nominal 
Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN ISO 15630-1. 
 
FILFERROS CORRUGATS I FILFERROS LLISOS: 

Filferros corrugats son els que compleixen els requisits establerts per la UNE-EN 
10080 per a la fabricació de malles electrosoldades o armadures bàsiques 
electrosoldades en gelosia. 
Filferros llisos son els que compleixen els requisits establerts per la UNE-EN 10080 
per a la fabricació d'elements de connexió en armadures bàsiques electrosoldades en 
gelosia. 
Els diàmetres nominals dels filferros corrugats s'han d'ajustar a la sèrie (mm): 
5-5,5-6-6,5-7-7,5-8-8,5-9-9,5-10-10,5-11-11,5-12-14 mm 
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats per el 
fabricant, assajades segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància 
indicat, en el seu cas: 
- Característiques mecàniques: 
     - B 500 T 
          - Límit elàstic fy:  >= 500 N/mm2 
          - Càrrega unitària de trencament fs:  >= 550 N/mm2 
          - Allargament al trencament:  >= 8% 
          - Relació f/fy:  >= 1,03 
Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN ISO 15630-1. 
 
MALLA ELECTROSOLDADA: 
Armadura formada per la disposició de barres corrugades o filferros corrugats, 
longitudinals i transversals, de diàmetre nominal igual o diferent, que es creuen 
entre sí perpendicularment i que els seus punts de contacte queden units mitjançant 
soldadura elèctrica, realitzada en una instal·lació industrial aliena a l'obra. 
La composició de la malla pot ser barres corrugades o filferros corrugats, però no la 
barreja d'ambdós. 
Els components d'un panell poden ser elements simples o aparellats. 
El producte s'ha de designar segons l'especificat en l'apartat 5.2 de la UNE-EN 10080: 
- Descripció de la forma 
- Referència a la norma EN 
- Dimensions nominals: Dimensions dels components, dimensions del panell, separació 
entre elements i sobrellargs 
- Classes tècniques dels acers 
Els components de la malla han de complir les especificacions que els hi son 
aplicables segons siguin barres o filferros. 
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats per el 
fabricant, assajades segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància 
indicat, en el seu cas: 
- Càrrega de desenganxament de les unions soldades (Fs):  0,25 fy x An  
(An = Secció transversal nominal del més gran dels elements de la unió en malles 
simples o de un dels elements aparellats, en malles dobles) 
- Diàmetres relatius dels elements: 
     - Malles simples: dmín <= 0,6 dmàx 
(dmín: diàmetre nominal de l'armadura transversal, dmàx: diàmetre nominal de 
l'armadura més gruixuda) 
     - Malles elements aparellats: 0,7 ds <= dt <= 1,25 ds 
(ds: diàmetre nominal de les armadures simples; dt: diàmetre nominal de les armadures 
aparellades) 
- Separació entre armadures longitudinals i transversals:  <= 50 mm 
- Sobrellargs (prolongació de les barres transversals més enllà de l'última barra 
longitudinal):  25 mm 
Toleràncies: 
- Llargària i amplària:  ± 25 mm o ± 0,5% (la més gran) 
- Separació entre armadures:  ± 15 mm o ± 7,5% (la més gran) 
Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN ISO 15630-1. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Emmagatzematge: en llocs en els que restin protegits de la pluja, l'humitat del terra 
i l'eventual agressivitat de l'ambient. 
Es classificaran segons el tipus, qualitat, diàmetre i procedència. 
Abans de la seva utilització i en especial despres de periodes llargs d'emmagatzematge 
en obra, s'ha d'inspeccionar la superfície per tal de comprovar que no hi hagi 
alteracions superficials. 
Pèrdua de pes desprès de l'eliminació d'òxid superficial amb raspall de filferros: < 
1% 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
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Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de 
Hormigón Estructural (EHE-08). 
UNE-EN 10080:2006 Acero para el armado del hormigón. Acero soldable para armaduras de 
hormigón armado. Generalidades. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
Han de portar gravades, una marca que identifiqui el país d'origen i la fàbrica i una 
altra que identifica la classe tècnica (segons l'especificat en l'apartat 10 de la 
EHE-08, UNE-EN 10080), aquesta marca s'ha de repetir a intervals <= 1,5 m 
Cada partida d'acer ha d'anar acompanyada d'una full de subministrament que com a 
mínim, ha de contenir la informació següent: 
- Identificació del subministrador 
- Número d'identificació de la certificació d'homologació d'adherència (apartat 32.2 
EHE-08) 
- Número de sèrie del full de subministrament 
- Nom de la fàbrica 
- Data d'entrega i nom del peticionari 
- Quantitat d'acer subministrat classificat per diàmetres i tipus d'acer 
- Diàmetres subministrats 
- Designació dels tipus d'acers subministrats segons EHE-08, UNE-EN 10080 
- Forma de subministrament: barra o rotlle 
- Identificació i lloc de subministrament 
- Sistema d'identificació adoptat segons EHE-08, UNE-EN 10080 
- Classe tècnica segons l'especificat en l'apartat 10 de la EHE-08, UNE-EN 10080 
- Indicació, en el seu cas, de procediments especials de soldadura 
El fabricant ha de facilitar un certificat d'assaig que garanteixi el compliment de 
les característiques anteriors, on s'ha d'incloure la informació següent: 
- Data d'emissió del certificat 
- Certificat de l'assaig de doblegat-desdoblegat 
- Certificat de l'assaig de doblegat simple 
- Certificat de l'assaig de fatiga en acers tipus SD 
- Certificat de l'assaig de deformació alternativa en acers tipus SD 
- Certificat d'homologació d'adherència en el cas en que es garanteixi les 
característiques d'adherència mitjançant l'assaig de la biga 
     - Marca comercial de l'acer 
     - Forma de subministrament: barra o rotlles 
En Malles electrosoldades, s'ha de facilitar a més: 
- Certificat de l'assaig de desenganxament dels nusos 
- Certificat de qualificació del personal que realitza la soldadura no resistent 
- Certificat d'homologació de soldadors i del procés de soldadura 
 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Per a cada partida de subministrament que arribi a l'obra: 
     - Recepció del certificat de garantia del fabricant, signat per persona física, 
segons article 32º de la norma EHE-08. 
     - Inspecció visual del material i observació de les marques d'identificació. 
- Quan l'acer disposi de marcatge CE es comprovarà la seva conformitat mitjançant la 
verificació documental de que els valors declarats en els documents del marcatge 
permetin deduir el compliment de les especificacions contemplades en el projecte i a 
l'article 32 de la EHE-08. 
  Mentre no estigui vigent el marcatge CE per acers corrugats destinats a l'elaboració 
d'armadures per a formigó armat, hauran de ser conformes a la EHE-08 i a la UNE-EN 
10080. La demostració d'aquesta conformitat es podrà efectuar mitjançant: 
     - La possessió d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, conforme a 
l'article 81 de la EHE-08 
     - La realització d'assaigs de comprovació durant la recepció. Es farà en funció 
de la quantitat d'acer subministrat: 
          - Subministrament < 300 t:  
            Es dividirà el subministrament en lots de com a màxim 40 t que siguin del 
mateix subministrador, fabricant, designació i sèrie, i es prendran 2 provetes on es 
realitzaran els següents assaigs: 
               - Comprovació de la secció equivalent 
               - Comprovació de les característiques geomètriques 

               - Assaig de doblat-desdoblat, o alternativament, el de doblat simple 
            A més, es comprovarà com a mínim en una proveta de cada diàmetre, el tipus 
d'acer utilitzat i el seu fabricant, el límit elàstic, la càrrega de ruptura, 
l'allargament de ruptura, i l'allargament sota càrrega màxima. 
          - Subministrament >= 300 t: 
            Es prendran 4 provetes per a la comprovació de les característiques 
mecàniques del cas anterior. 
            Alternativament, el Subministrador podrà optar per facilitar un certificat 
de traçabilitat, signat per persona física, on es declarin els fabricants i les 
colades de cada subministrament. A més, facilitarà una còpia del certificat del 
control de producció del fabricant, on es recullin els resultats dels assaigs mecànics 
i químics de cada colada. En aquest cas, s'efectuaran assaigs de contrast de 
traçabilitat de colada, mitjançant la determinació de les característiques químiques 
sobre 1 de cada quatre lots, realitzant com a mínim 5 assaigs. 
            La composició química podrà presentar les variacions següents respecte el 
certificat de control de producció per a ser acceptada:  
               %Cassaig = %Ccertificat:  ±0,03 
               %Ceq assaig = %Ceq certificat:  ±0,03  
               %Passaig = %Pcertificat:  ±0,008 
               %Sassaig = %Scertificat:  ±0,008 
               %Nassaig = %Ncertificat:  ±0,002 
            Un cop comprovada la traçabilitat de la colada, es farà la divisió en lots 
de com a mínim 15 barres. Par a cada lot, s'assajaran 2 provetes sobre les que es 
faran els següents assaigs: 
               - Comprovació de la secció equivalent 
               - Comprovació de les característiques geomètriques 
               - Assaig de doblat-desdoblat, o alternativament, el de doblat simple 
               - Comprovació del límit elàstic, la càrrega de ruptura, la relació 
entre ells, i l'allargament de ruptura 
     - En el cas d'estructures sotmeses a fatiga, el comportament de l'acer es podrà 
demostrar mitjançant la presentació d'un informe d'assaigs, de com a màxim un any 
d'antiguitat, que compleixin amb l'article 38.10, i realitzat en un laboratori 
acreditat 
     - En el cas d'estructures situades en zona sísmica, el comportament de l'acer es 
podrà demostrar mitjançant la presentació d'un informe d'assaigs, de com a màxim un 
any d'antiguitat, que compleixin amb l'article 32º, i realitzat en un laboratori 
acreditat. 
- Comprovacions experimentals de les armadures elaborades durant el subministrament o 
la seva fabricació en obra: 
  El control experimental de les armadures elaborades comprendrà la comprovació de les 
característiques mecàniques, les d'adherència, i les de les seves dimensions 
geomètriques, així com les característiques en cas de realitzar soldadura resistent. 
  En cas de disposar d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, la DF podrà 
eximir la realització de les comprovacions experimentals. 
  Es definirà com a lot de control experimental quan es compleixi: 
     - Pes del lot <= 30 t 
     - Les armadures fabricades a central aliena a l'obra, hauran de ser 
subministrades en remeses consecutives des de la mateixa instal·lació de ferralla 
     - Si es fabriquen a obra, les que s'hagin produït en un període d'1 mes 
     - Estar fabricades amb el mateix tipus d'acer i forma de producte 
  Els assaigs per a realitzar el control, es realitzaran en laboratoris autoritzats. 
- Comprovació de la conformitat de les característiques mecàniques: 
     - Armadures fabricades sense processos de soldadura: es realitzarà l'assaig a 
tracció sobre 2 provetes per a cada mostra corresponent a un diàmetre de cada sèrie. 
Si l'acer estigués en possessió d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, la 
DF podrà realitzar els assaigs sobre una única proveta. En el cas que no s'hagin 
utilitzat processos de redreçat, es podrà eximir la realització d'aquest assaigs. 
     - Armadures fabricades amb processos de soldadura: es prendran 4 mostres per lot, 
corresponents a les combinacions de diàmetres més representatius del procés de 
soldadura, realitzant-se: assaigs de tracció sobre 2 provetes dels diàmetres més 
petits de cada mostra, i assaigs de doblat simple, o el de doblat desdoblat, sobre 2 
provetes dels diàmetres més grans. Si l'acer estigués en possessió d'un distintiu de 
qualitat oficialment reconegut, la DF podrà realitzar els assaigs sobre una única 
proveta. 
- Comprovació de la conformitat de les característiques d'adherència:  
  Es prendrà una mostra de 2 provetes per a cada un dels diàmetres que formin part del 
lot d'acer redreçat, i es determinaran les característiques geomètriques. En el cas 
que l'acer disposi  d'un certificat de les característiques d'adherència segons 
l'annex C de la UNE EN 10080, només caldrà determinar l'altura de la corruga. 
- Comprovació de la conformitat de les característiques geomètriques:  

Pàgina 565
Codi Segur de Verificació (CSV): 2a73c2cf755d29a1c80a   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



 
 
 
Itinerari per a vianants i ciclistes BV-5202, PK 0+000 a PK 1+230. TM. Sant Julià de Vilatorta Codi: 3647_PC_02 

 Capítol 2 – Plec de condicions de materials i unitats d’obra 35 

  Es realitzarà, sobre cada unitat a comprovar, una inspecció per determinar la 
correspondència dels diàmetres de les armadures i el tipus d'acer entre el indicat en 
el projecte i la fulla de subministrament. A més es revisarà que l'alineació dels seus 
elements rectes, les seves dimensions, i els diàmetres de doblat, no presentin 
desviacions observables a simple vista en els trams rectes, i que els diàmetres de 
doblat i les desviacions geomètriques respecte a les formes d'especejament del 
projecte són conformes amb les toleràncies establertes en el mateix, o conformes a 
l'annex 11 de la EHE-08. 
- Comprovacions addicionals en cas de soldadura resistent:  
  Si s'utilitza una soldadura resistent per a l'elaboració de l'armat a fàbrica, la DF 
haurà de demanar les evidències documentals de que el procés està en possessió d'un 
distintiu de qualitat oficialment reconegut. Si l'elaboració de l'armat es fa a obra, 
la DF permetrà la realització de la soldadura resistent només en el cas que es faci un 
control d'execució intens. 
  A més, la DF haurà de disposar la realització d'una sèrie de comprovacions 
experimentals de la conformitat del procés, en funció del tipus de soldadura, d'acord 
amb 7.2 de la UNE 36832. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
La presa de mostra es realitzarà seguint les indicacions de la DF, d'acord a la norma 
UNE 36-092 i a la EHE-08. El control plantejat es realitzarà abans de començar el 
formigonat de les estructures, en el cas de material sense marca de qualitat, o abans 
de la posta en servei en el cas de que disposi de l'esmentada marca de qualitat de 
producte. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
S'acceptarà el lot sempre que, en el cas del redreçat, les característiques mecàniques 
de l'armadura presentin resultats conformes als marges definits a la EHE-08 (art. 
32.2). En el cas d'altres processos, s'acceptarà el lot quan els assaigs de tracció i 
doblat compleixin amb les especificacions establertes. 
En cas de no complir-se alguna especificació, s'efectuarà una nova presa de mostres 
del mateix lot. Si es tornés a produir un incompliment d'alguna especificació, es 
rebutjaria el lot. 
En el cas de l'acer subministrat en barra, i respecte a les característiques 
d'adherència, s'acceptarà el lot si es compleixen les especificacions definides a 
l'art. 32.2 de la EHE-08. En cas contrari, es tornarà a fer una presa de mostres del 
mateix lot, i si es tornés a donar un incompliment d'alguna especificació, es 
rebutjarà el lot sencer. 
La DF rebutjarà les armadures que presentin un grau d'oxidació excessiu que pugui 
afectar a les seves condicions d'adherència. Es considerarà oxidació excessiva quan 
mitjançant un raspallat amb pues metàl·liques, es determini una pèrdua de pes de la 
barra proveta superior al 1%. S'haurà de comprovar que un cop eliminat l'òxid, 
l'altura de la corruga compleix amb els límits establerts a l'art. 32.2 de la EHE-08. 
En el cas de produir-se un incompliment en les característiques geomètriques, es 
rebutjarà l'armadura que presenti defectes, i es procedirà al repàs de tota la remesa. 
Si les comprovacions resulten satisfactòries, s'acceptarà la remesa, prèvia 
substitució de l'armadura defectuosa. En cas contrari, es rebutjarà tota la remesa. 
 
 
 
B0B3 - MALLES ELECTROSOLDADES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0B34133. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Acer per a armadures passives d'elements de formigó: 
S'han considerat els elements següents: 
- Malla electrosoldada 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la 
Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de 
qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les 

normes aplicables als estats membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de 
Lliure Canvi. 
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta 
ecològica europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la 
Comunitat Europea. 
Els productes d'acer per a armadures passives no han de tenir defectes superficials ni 
fissures. 
L'armadura ha de ser neta, sense taques de greix, d'oli, de pintura, de pols o de 
qualsevol altre matèria perjudicial. 
Els filferros llisos només es poden utilitzar com elements de connexió d'armadures 
bàsiques electrosoldades en gelosia. 
Les barres corrugades han de tenir al menys dues files de corrugues transversals, 
uniformement distribuïdes al llarg de tota la llargària. Dins de cada fila, les 
corrugues han d'estar uniformement espaiades. 
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats per el 
fabricant, assajades segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància 
indicat, en el seu cas: 
- Diàmetre nominal:  s'ha d'ajustar als valors especificats a la taula 6 de la UNE-EN 
10080. 
     - Diàmetres nominals <= 10,00 mm:  Variació en intervals de mig mm 
     - Diàmetres nominals > 10,00 mm:  Variació en unitats senceres de mm 
- Dimensions i geometria de les corrugues:  Ha de complir l'especificat en l'apartat 
7.4.2 de la UNE-EN 10080. 
- Massa per metre: El valor nominal ha de ser l'especificat en la taula 6 de la UNE-EN 
10080, en relació amb el diàmetre nominal i l'àrea nominal de la secció transversal 
- Secció equivalent:  >= 95,5% Secció nominal 
- Aptitud al doblegat:  
     - Assaig doblegat amb angle >= 180º (UNE-EN 10080, UNE-EN ISO 15630-1):  No s'ha 
d'apreciar trencaments o fissures 
     - Assaig doblegat -desdoblegat amb angle >= 90º (UNE-EN 10080, UNE-EN ISO 15630-
1): No s'ha d'apreciar trencaments o fissures 
Tensió d'adherència (assaig de la biga UNE-EN 10080): 
- Tensió d'adherència: 
     - D < 8 mm:  >= 6,88 N/mm2 
     - 8 mm <= D <= 32 mm:  >= (7,84-0,12 D) N/mm2 
     - D > 32 mm:  >= 4,00 N/mm2 
- Tensió de última d'adherència: 
     - D < 8 mm:  >= 11,22 N/mm2 
     - 8 mm <= D <= 32 mm:  >= (12,74-0,19 D) N/mm2 
     - D > 32 mm:  >= 6,66 N/mm2 
- Composició química (% en massa): 
+---------------------------------------------------------+ 
¦          ¦  C   ¦  Ceq  ¦   S   ¦   P   ¦   Cu  ¦   N   ¦ 
¦          ¦ %màx.¦ %màx. ¦ %màx. ¦ %màx. ¦ %màx. ¦ %màx. ¦ 
¦----------¦------¦-------¦-------¦-------¦-------¦-------¦ 
¦Colada    ¦ 0,22 ¦ 0,050 ¦ 0,050 ¦ 0,050 ¦ 0,800 ¦ 0,012 ¦ 
¦Producte  ¦ 0,24 ¦ 0,052 ¦ 0,055 ¦ 0,055 ¦ 0,850 ¦ 0,014 ¦ 
+---------------------------------------------------------+ 
Ceq = Carboni equivalent 
Es pot superar el valor màxim per al Carboni en un 0,03% en massa, si el valor del 
Carboni equivalent disminueix en un 0,02% en massa. 
Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN ISO 15630-1. 
 
FILFERROS CORRUGATS I FILFERROS LLISOS: 
Filferros corrugats son els que compleixen els requisits establerts per la UNE-EN 
10080 per a la fabricació de malles electrosoldades o armadures bàsiques 
electrosoldades en gelosia. 
Filferros llisos son els que compleixen els requisits establerts per la UNE-EN 10080 
per a la fabricació d'elements de connexió en armadures bàsiques electrosoldades en 
gelosia. 
Els diàmetres nominals dels filferros corrugats s'han d'ajustar a la sèrie (mm): 
5-5,5-6-6,5-7-7,5-8-8,5-9-9,5-10-10,5-11-11,5-12-14 mm 
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats per el 
fabricant, assajades segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància 
indicat, en el seu cas: 
- Característiques mecàniques: 
     - B 500 T 
          - Límit elàstic fy:  >= 500 N/mm2 
          - Càrrega unitària de trencament fs:  >= 550 N/mm2 
          - Allargament al trencament:  >= 8% 
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          - Relació f/fy:  >= 1,03 
Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN ISO 15630-1. 
 
MALLA ELECTROSOLDADA: 
Armadura formada per la disposició de barres corrugades o filferros corrugats, 
longitudinals i transversals, de diàmetre nominal igual o diferent, que es creuen 
entre sí perpendicularment i que els seus punts de contacte queden units mitjançant 
soldadura elèctrica, realitzada en una instal·lació industrial aliena a l'obra. 
La composició de la malla pot ser barres corrugades o filferros corrugats, però no la 
barreja d'ambdós. 
Els components d'un panell poden ser elements simples o aparellats. 
El producte s'ha de designar segons l'especificat en l'apartat 5.2 de la UNE-EN 10080: 
- Descripció de la forma 
- Referència a la norma EN 
- Dimensions nominals: Dimensions dels components, dimensions del panell, separació 
entre elements i sobrellargs 
- Classes tècniques dels acers 
Els components de la malla han de complir les especificacions que els hi son 
aplicables segons siguin barres o filferros. 
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats per el 
fabricant, assajades segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància 
indicat, en el seu cas: 
- Càrrega de desenganxament de les unions soldades (Fs):  0,25 fy x An  
(An = Secció transversal nominal del més gran dels elements de la unió en malles 
simples o de un dels elements aparellats, en malles dobles) 
- Diàmetres relatius dels elements: 
     - Malles simples: dmín <= 0,6 dmàx 
(dmín: diàmetre nominal de l'armadura transversal, dmàx: diàmetre nominal de 
l'armadura més gruixuda) 
     - Malles elements aparellats: 0,7 ds <= dt <= 1,25 ds 
(ds: diàmetre nominal de les armadures simples; dt: diàmetre nominal de les armadures 
aparellades) 
- Separació entre armadures longitudinals i transversals:  <= 50 mm 
- Sobrellargs (prolongació de les barres transversals més enllà de l'última barra 
longitudinal):  25 mm 
Toleràncies: 
- Llargària i amplària:  ± 25 mm o ± 0,5% (la més gran) 
- Separació entre armadures:  ± 15 mm o ± 7,5% (la més gran) 
Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN ISO 15630-1. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Emmagatzematge: en llocs en els que restin protegits de la pluja, l'humitat del terra 
i l'eventual agressivitat de l'ambient. 
Es classificaran segons el tipus, qualitat, diàmetre i procedència. 
Abans de la seva utilització i en especial despres de periodes llargs d'emmagatzematge 
en obra, s'ha d'inspeccionar la superfície per tal de comprovar que no hi hagi 
alteracions superficials. 
Pèrdua de pes desprès de l'eliminació d'òxid superficial amb raspall de filferros: < 
1% 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de 
Hormigón Estructural (EHE-08). 
UNE-EN 10080:2006 Acero para el armado del hormigón. Acero soldable para armaduras de 
hormigón armado. Generalidades. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
Han de portar gravades, una marca que identifiqui el país d'origen i la fàbrica i una 
altra que identifica la classe tècnica (segons l'especificat en l'apartat 10 de la 
EHE-08, UNE-EN 10080), aquesta marca s'ha de repetir a intervals <= 1,5 m 

Cada partida d'acer ha d'anar acompanyada d'una full de subministrament que com a 
mínim, ha de contenir la informació següent: 
- Identificació del subministrador 
- Número d'identificació de la certificació d'homologació d'adherència (apartat 32.2 
EHE-08) 
- Número de sèrie del full de subministrament 
- Nom de la fàbrica 
- Data d'entrega i nom del peticionari 
- Quantitat d'acer subministrat classificat per diàmetres i tipus d'acer 
- Diàmetres subministrats 
- Designació dels tipus d'acers subministrats segons EHE-08, UNE-EN 10080 
- Forma de subministrament: barra o rotlle 
- Identificació i lloc de subministrament 
- Sistema d'identificació adoptat segons EHE-08, UNE-EN 10080 
- Classe tècnica segons l'especificat en l'apartat 10 de la EHE-08, UNE-EN 10080 
- Indicació, en el seu cas, de procediments especials de soldadura 
El fabricant ha de facilitar un certificat d'assaig que garanteixi el compliment de 
les característiques anteriors, on s'ha d'incloure la informació següent: 
- Data d'emissió del certificat 
- Certificat de l'assaig de doblegat-desdoblegat 
- Certificat de l'assaig de doblegat simple 
- Certificat de l'assaig de fatiga en acers tipus SD 
- Certificat de l'assaig de deformació alternativa en acers tipus SD 
- Certificat d'homologació d'adherència en el cas en que es garanteixi les 
característiques d'adherència mitjançant l'assaig de la biga 
     - Marca comercial de l'acer 
     - Forma de subministrament: barra o rotlles 
En Malles electrosoldades, s'ha de facilitar a més: 
- Certificat de l'assaig de desenganxament dels nusos 
- Certificat de qualificació del personal que realitza la soldadura no resistent 
- Certificat d'homologació de soldadors i del procés de soldadura 
 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Per a cada partida de subministrament que arribi a l'obra: 
     - Recepció del certificat de garantia del fabricant, signat per persona física, 
segons article 32º de la norma EHE-08. 
     - Inspecció visual del material i observació de les marques d'identificació. 
- Quan l'acer disposi de marcatge CE es comprovarà la seva conformitat mitjançant la 
verificació documental de que els valors declarats en els documents del marcatge 
permetin deduir el compliment de les especificacions contemplades en el projecte i a 
l'article 32 de la EHE-08. 
  Mentre no estigui vigent el marcatge CE per acers corrugats destinats a l'elaboració 
d'armadures per a formigó armat, hauran de ser conformes a la EHE-08 i a la UNE-EN 
10080. La demostració d'aquesta conformitat es podrà efectuar mitjançant: 
     - La possessió d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, conforme a 
l'article 81 de la EHE-08 
     - La realització d'assaigs de comprovació durant la recepció. Es farà en funció 
de la quantitat d'acer subministrat: 
          - Subministrament < 300 t:  
            Es dividirà el subministrament en lots de com a màxim 40 t que siguin del 
mateix subministrador, fabricant, designació i sèrie, i es prendran 2 provetes on es 
realitzaran els següents assaigs: 
               - Comprovació de la secció equivalent 
               - Comprovació de les característiques geomètriques 
               - Assaig de doblat-desdoblat, o alternativament, el de doblat simple 
            A més, es comprovarà com a mínim en una proveta de cada diàmetre, el tipus 
d'acer utilitzat i el seu fabricant, el límit elàstic, la càrrega de ruptura, 
l'allargament de ruptura, i l'allargament sota càrrega màxima. 
          - Subministrament >= 300 t: 
            Es prendran 4 provetes per a la comprovació de les característiques 
mecàniques del cas anterior. 
            Alternativament, el Subministrador podrà optar per facilitar un certificat 
de traçabilitat, signat per persona física, on es declarin els fabricants i les 
colades de cada subministrament. A més, facilitarà una còpia del certificat del 
control de producció del fabricant, on es recullin els resultats dels assaigs mecànics 
i químics de cada colada. En aquest cas, s'efectuaran assaigs de contrast de 
traçabilitat de colada, mitjançant la determinació de les característiques químiques 
sobre 1 de cada quatre lots, realitzant com a mínim 5 assaigs. 
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            La composició química podrà presentar les variacions següents respecte el 
certificat de control de producció per a ser acceptada:  
               %Cassaig = %Ccertificat:  ±0,03 
               %Ceq assaig = %Ceq certificat:  ±0,03  
               %Passaig = %Pcertificat:  ±0,008 
               %Sassaig = %Scertificat:  ±0,008 
               %Nassaig = %Ncertificat:  ±0,002 
            Un cop comprovada la traçabilitat de la colada, es farà la divisió en lots 
de com a mínim 15 barres. Par a cada lot, s'assajaran 2 provetes sobre les que es 
faran els següents assaigs: 
               - Comprovació de la secció equivalent 
               - Comprovació de les característiques geomètriques 
               - Assaig de doblat-desdoblat, o alternativament, el de doblat simple 
               - Comprovació del límit elàstic, la càrrega de ruptura, la relació 
entre ells, i l'allargament de ruptura 
     - En el cas d'estructures sotmeses a fatiga, el comportament de l'acer es podrà 
demostrar mitjançant la presentació d'un informe d'assaigs, de com a màxim un any 
d'antiguitat, que compleixin amb l'article 38.10, i realitzat en un laboratori 
acreditat 
     - En el cas d'estructures situades en zona sísmica, el comportament de l'acer es 
podrà demostrar mitjançant la presentació d'un informe d'assaigs, de com a màxim un 
any d'antiguitat, que compleixin amb l'article 32º, i realitzat en un laboratori 
acreditat. 
- Comprovacions experimentals de les armadures elaborades durant el subministrament o 
la seva fabricació en obra: 
  El control experimental de les armadures elaborades comprendrà la comprovació de les 
característiques mecàniques, les d'adherència, i les de les seves dimensions 
geomètriques, així com les característiques en cas de realitzar soldadura resistent. 
  En cas de disposar d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, la DF podrà 
eximir la realització de les comprovacions experimentals. 
  Es definirà com a lot de control experimental quan es compleixi: 
     - Pes del lot <= 30 t 
     - Les armadures fabricades a central aliena a l'obra, hauran de ser 
subministrades en remeses consecutives des de la mateixa instal·lació de ferralla 
     - Si es fabriquen a obra, les que s'hagin produït en un període d'1 mes 
     - Estar fabricades amb el mateix tipus d'acer i forma de producte 
  Els assaigs per a realitzar el control, es realitzaran en laboratoris autoritzats. 
- Comprovació de la conformitat de les característiques mecàniques: 
     - Armadures fabricades sense processos de soldadura: es realitzarà l'assaig a 
tracció sobre 2 provetes per a cada mostra corresponent a un diàmetre de cada sèrie. 
Si l'acer estigués en possessió d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, la 
DF podrà realitzar els assaigs sobre una única proveta. En el cas que no s'hagin 
utilitzat processos de redreçat, es podrà eximir la realització d'aquest assaigs. 
     - Armadures fabricades amb processos de soldadura: es prendran 4 mostres per lot, 
corresponents a les combinacions de diàmetres més representatius del procés de 
soldadura, realitzant-se: assaigs de tracció sobre 2 provetes dels diàmetres més 
petits de cada mostra, i assaigs de doblat simple, o el de doblat desdoblat, sobre 2 
provetes dels diàmetres més grans. Si l'acer estigués en possessió d'un distintiu de 
qualitat oficialment reconegut, la DF podrà realitzar els assaigs sobre una única 
proveta. 
- Comprovació de la conformitat de les característiques d'adherència:  
  Es prendrà una mostra de 2 provetes per a cada un dels diàmetres que formin part del 
lot d'acer redreçat, i es determinaran les característiques geomètriques. En el cas 
que l'acer disposi  d'un certificat de les característiques d'adherència segons 
l'annex C de la UNE EN 10080, només caldrà determinar l'altura de la corruga. 
- Comprovació de la conformitat de les característiques geomètriques:  
  Es realitzarà, sobre cada unitat a comprovar, una inspecció per determinar la 
correspondència dels diàmetres de les armadures i el tipus d'acer entre el indicat en 
el projecte i la fulla de subministrament. A més es revisarà que l'alineació dels seus 
elements rectes, les seves dimensions, i els diàmetres de doblat, no presentin 
desviacions observables a simple vista en els trams rectes, i que els diàmetres de 
doblat i les desviacions geomètriques respecte a les formes d'especejament del 
projecte són conformes amb les toleràncies establertes en el mateix, o conformes a 
l'annex 11 de la EHE-08. 
- Comprovacions addicionals en cas de soldadura resistent:  
  Si s'utilitza una soldadura resistent per a l'elaboració de l'armat a fàbrica, la DF 
haurà de demanar les evidències documentals de que el procés està en possessió d'un 
distintiu de qualitat oficialment reconegut. Si l'elaboració de l'armat es fa a obra, 
la DF permetrà la realització de la soldadura resistent només en el cas que es faci un 
control d'execució intens. 

  A més, la DF haurà de disposar la realització d'una sèrie de comprovacions 
experimentals de la conformitat del procés, en funció del tipus de soldadura, d'acord 
amb 7.2 de la UNE 36832. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
La presa de mostra es realitzarà seguint les indicacions de la DF, d'acord a la norma 
UNE 36-092 i a la EHE-08. El control plantejat es realitzarà abans de començar el 
formigonat de les estructures, en el cas de material sense marca de qualitat, o abans 
de la posta en servei en el cas de que disposi de l'esmentada marca de qualitat de 
producte. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
S'acceptarà el lot sempre que, en el cas del redreçat, les característiques mecàniques 
de l'armadura presentin resultats conformes als marges definits a la EHE-08 (art. 
32.2). En el cas d'altres processos, s'acceptarà el lot quan els assaigs de tracció i 
doblat compleixin amb les especificacions establertes. 
En cas de no complir-se alguna especificació, s'efectuarà una nova presa de mostres 
del mateix lot. Si es tornés a produir un incompliment d'alguna especificació, es 
rebutjaria el lot. 
En el cas de l'acer subministrat en barra, i respecte a les característiques 
d'adherència, s'acceptarà el lot si es compleixen les especificacions definides a 
l'art. 32.2 de la EHE-08. En cas contrari, es tornarà a fer una presa de mostres del 
mateix lot, i si es tornés a donar un incompliment d'alguna especificació, es 
rebutjarà el lot sencer. 
La DF rebutjarà les armadures que presentin un grau d'oxidació excessiu que pugui 
afectar a les seves condicions d'adherència. Es considerarà oxidació excessiva quan 
mitjançant un raspallat amb pues metàl·liques, es determini una pèrdua de pes de la 
barra proveta superior al 1%. S'haurà de comprovar que un cop eliminat l'òxid, 
l'altura de la corruga compleix amb els límits establerts a l'art. 32.2 de la EHE-08. 
En el cas de produir-se un incompliment en les característiques geomètriques, es 
rebutjarà l'armadura que presenti defectes, i es procedirà al repàs de tota la remesa. 
Si les comprovacions resulten satisfactòries, s'acceptarà la remesa, prèvia 
substitució de l'armadura defectuosa. En cas contrari, es rebutjarà tota la remesa. 
 
 
 
B0D - MATERIALS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS 
B0D2 - TAULONS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0D21030. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Tauló de fusta que prové de troncs sans de fibres rectes, uniformes, apretades i 
paral·leles. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Les cares han de ser planes, escairades i han de tenir les arestes vives. 
Els extrems han d'estar acabats mitjançant tall de serra, a escaire. 
Ha de conservar les seves característiques per al nombre d'usos previstos. 
No ha de tenir signes de putrefacció, corcs, fongs, nusos morts, estelles, semes ni 
descoloracions. 
Es poden admetre esquerdes superficials produïdes per la dessecació que no afectin les 
característiques de la fusta. 
Pes específic aparent (UNE 56-531) (P):  ):  4 <= P <= 6 kN/m3 
Contingut d'humitat (UNE 56-529):  <= 15% 
Higroscopicitat (UNE 56-532):  Normal 
Coeficient de contracció volumètrica (UNE 56533) (C):  0,35% <= C <= 0,55% 
Coeficient d'elasticitat: 
- Fusta de pi:  Aprox. 15000 N/mm2 
- Fusta d'avet:  Aprox. 14000 N/mm2 
Duresa (UNE 56-534):  <= 4 
Resistència a la compressió (UNE 56-535): 
- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 30 N/mm2 
- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 10 N/mm2 
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Resistència a la tracció (UNE 56-538): 
- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 30 N/mm2 
- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 2,5 N/mm2 
Resistència a la flexió (UNE 56-537):  >= 30 N/mm2 
Resistència a l'esforç tallant:  >= 5 N/mm2 
Resistència al clivellament (UNE 56-539):  >= 1,5 N/mm2 
Toleràncies: 
- Llargària nominal: + 50 mm, - 25 mm 
- Amplària nominal:  ± 2 mm 
- Gruix: 
+----------------------------------------+ 
¦  Classe  ¦    Gruix nominal (mm)       ¦ 
¦          ¦-----------------------------¦ 
¦          ¦  < 50   ¦ 50 a 75 ¦  > 75   ¦ 
¦          ¦-----------------------------¦ 
¦          ¦      Tolerància (mm)        ¦ 
¦----------------------------------------¦ 
¦    T1    ¦   ±3    ¦   ±4    ¦  +6,-3  ¦ 
¦    T2    ¦   ±2    ¦   ±3    ¦  +5,-2  ¦ 
¦    T3    ¦   ±1,5  ¦   ±1,5  ¦  ±1,5   ¦ 
+----------------------------------------+ 
- Fletxa:  ± 5 mm/m 
- Torsió:  ± 2° 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
Emmagatzematge: De manera que no es deformin i en llocs secs i ventilats, sense 
contacte directe amb el terra. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
 
B0D3 - LLATES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0D31000. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Llata de fusta que prové de troncs sans de fibres rectes, uniformes, compactes i 
paral·leles. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Les cares han de ser planes, escairades i han de tenir les arestes vives. 
Els extrems han d'estar acabats mitjançant tall de serra, a escaire. 
Ha de conservar les seves característiques per al nombre d'usos previstos. 
No ha de tenir signes de putrefacció, corcs, fongs, nusos morts, estelles, semes ni 
descoloracions. 
Es poden admetre esquerdes superficials produïdes per la dessecació que no afectin les 
característiques de la fusta. 
Pes específic aparent (UNE 56-531) (P):  ):  4 <= P <= 6 kN/m3 
Contingut d'humitat (UNE 56-529):  <= 15% 
Higroscopicitat (UNE 56-532):  Normal 
Coeficient de contracció volumètrica (UNE 56533) (C):  0,35% <= C <= 0,55% 
Coeficient d'elasticitat: 
- Fusta de pi:  Aprox. 15000 N/mm2 
- Fusta d'avet:  Aprox. 14000 N/mm2 

Duresa (UNE 56-534):  <= 4 
Resistència a la compressió (UNE 56-535): 
- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 30 N/mm2 
- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 10 N/mm2 
Resistència a la tracció (UNE 56-538): 
- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 30 N/mm2 
- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 2,5 N/mm2 
Resistència a la flexió (UNE 56-537):  >= 30 N/mm2 
Resistència a l'esforç tallant:  >= 5 N/mm2 
Resistència al clivellament (UNE 56-539):  >= 1,5 N/mm2 
Toleràncies: 
- Llargària nominal: + 50 mm, - 25 mm 
- Amplària nominal:  ± 2 mm 
- Gruix: 
+----------------------------------------+ 
¦  Classe  ¦    Gruix nominal (mm)       ¦ 
¦          ¦-----------------------------¦ 
¦          ¦  < 50   ¦ 50 a 75 ¦  > 75   ¦ 
¦          ¦-----------------------------¦ 
¦          ¦      Tolerància (mm)        ¦ 
¦----------------------------------------¦ 
¦    T1    ¦   ±3    ¦   ±4    ¦  +6,-3  ¦ 
¦    T2    ¦   ±2    ¦   ±3    ¦  +5,-2  ¦ 
¦    T3    ¦   ±1,5  ¦   ±1,5  ¦  ±1,5   ¦ 
+----------------------------------------+ 
- Fletxa:  ± 5 mm/m 
- Torsió:  ± 2° 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
Emmagatzematge: De manera que no es deformin i en llocs secs i ventilats, sense 
contacte directe amb el terra. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
 
B0D6 - PUNTALS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0D625A0,B0D629A0. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Peces cilíndriques estretes i llargues per a apuntalaments. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Puntal rodó de fusta 
- Puntal metàl·lic telescòpic 
 
PUNTAL DE FUSTA: 
Puntal de fusta que prové de troncs sans de fibres rectes, uniformes, compactes i 
paral·leles. 
Els extrems han d'estar acabats mitjançant tall de serra, a escaire. 
No ha de tenir signes de putrefacció, corcs, fongs, nusos morts, estelles, semes ni 
descoloracions. 
Es poden admetre esquerdes superficials produïdes per la dessecació que no afectin les 
característiques de la fusta. 
No ha de tenir d'altres desperfectes que els ocasionats pel nombre màxim d'usos. 
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Pes específic aparent (UNE 56-531) (P):  ):  4 <= P <= 6 kN/m3 
Contingut d'humitat (UNE 56-529):  <= 15% 
Higroscopicitat (UNE 56-532):  Normal 
Coeficient de contracció volumètrica (UNE 56533) (C):  0,35% <= C <= 0,55% 
Coeficient d'elasticitat: 
- Fusta de pi:  Aprox. 15000 N/mm2 
- Fusta d'avet:  Aprox. 14000 N/mm2 
Duresa (UNE 56-534):  <= 4 
Resistència a la compressió (UNE 56-535): 
- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 30 N/mm2 
- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 10 N/mm2 
Resistència a la tracció (UNE 56-538): 
- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 30 N/mm2 
- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 2,5 N/mm2 
Resistència a la flexió (UNE 56-537):  >= 30 N/mm2 
Resistència a l'esforç tallant:  >= 5 N/mm2 
Resistència al clivellament (UNE 56-539):  >= 1,5 N/mm2 
Toleràncies: 
- Diàmetre:  ± 2 mm 
- Llargària nominal: + 50 mm, - 25 mm 
- Fletxa:  ± 5 mm/m 
 
PUNTAL METÀL·LIC: 
Puntal metàl·lic amb mecanisme de regulació i fixació de la seva alçària. 
La base i el cap del puntal cal que estiguin fets de platina plana i amb forats per a 
poder-lo clavar si cal. 
Ha de conservar les seves característiques per al nombre d'usos previstos. 
Resistència mínima a la compressió segons l'alçària de muntatge: 
+--------------------------------------------------------------+ 
¦                ¦         Llargària del puntal                ¦ 
¦Alçària muntatge¦---------------------------------------------¦ 
¦                ¦  3 m  ¦  3,5 m  ¦  4 m  ¦  4,5 m  ¦   5 m   ¦ 
¦----------------¦-------¦---------¦-------¦---------¦---------¦ 
¦        2 m     ¦ 1,8 T ¦  1,8 T  ¦ 2,5 T ¦    -    ¦    -    ¦ 
¦      2,5 m     ¦ 1,4 T ¦  1,4 T  ¦ 2,0 T ¦    -    ¦    -    ¦ 
¦        3 m     ¦   1 T ¦    1 T  ¦ 1,6 T ¦    -    ¦    -    ¦ 
¦      3,5 m     ¦   -   ¦  0,9 T  ¦ 1,4 T ¦  1,43 T ¦  1,43 T ¦ 
¦      4,0 m     ¦   -   ¦    -    ¦ 1,1 T ¦  1,2  T ¦  1,2  T ¦ 
¦      4,5 m     ¦   -   ¦    -    ¦   -   ¦  0,87 T ¦  0,87 T ¦ 
¦        5 m     ¦   -   ¦    -    ¦   -   ¦    -    ¦  0,69 T ¦ 
+--------------------------------------------------------------+ 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
Emmagatzematge: De manera que no es deformin i en llocs secs i ventilats, sense 
contacte directe amb el terra. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
 
B0D7 - TAULERS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0D71120. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

Taulers encofrats. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Tauler de fusta 
- Tauler aglomerat de fusta 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Les cares han de ser planes, escairades i han de tenir les arestes vives. 
Els extrems han d'estar acabats mitjançant tall de serra, a escaire. 
Ha de conservar les seves característiques per al nombre d'usos previstos. 
Toleràncies: 
- Llargària nominal: + 50 mm, - 25 mm 
- Amplària nominal:  ± 2 mm 
- Gruix:  ± 0,3 mm 
- Rectitud d'arestes:  ± 2 mm/m 
- Angles:  ± 1° 
 
TAULERS DE FUSTA: 
Tauler de fusta que prové de troncs sans de fibres rectes, uniformes, apretades i 
paral·leles. 
No ha de tenir signes de putrefacció, corcs, fongs, nusos morts, estelles, semes ni 
descoloracions. 
Es poden admetre esquerdes superficials produïdes per la dessecació que no afectin les 
característiques de la fusta. 
Pes específic aparent (UNE 56-531) (P):  ):  4 <= P <= 6 kN/m3 
Contingut d'humitat (UNE 56-529):  <= 15% 
Higroscopicitat (UNE 56-532):  Normal 
Coeficient de contracció volumètrica (UNE 56533) (C):  0,35% <= C <= 0,55% 
Coeficient d'elasticitat: 
- Fusta de pi:  Aprox. 15000 N/mm2 
- Fusta d'avet:  Aprox. 14000 N/mm2 
Duresa (UNE 56-534):  <= 4 
Resistència a la compressió (UNE 56-535): 
- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 30 N/mm2 
- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 10 N/mm2 
Resistència a la tracció (UNE 56-538): 
- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 30 N/mm2 
- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 2,5 N/mm2 
Resistència a la flexió (UNE 56-537):  >= 30 N/mm2 
Resistència a l'esforç tallant:  >= 5 N/mm2 
Resistència al clivellament (UNE 56-539):  >= 1,5 N/mm2 
 
TAULERS D'AGLOMERAT DE FUSTA: 
Tauler de fibres lignocel·lulòsiques aglomerades en sec per mitjà de resines 
sintètiques i premsat en calent. 
Ha d'estar fregat amb paper de vidre per ambdues cares. 
No ha de tenir defectes superficials. 
Pes específic:  >= 6,5 kN/m3 
Mòdul d'elasticitat: 
- Mínim:  2100 N/mm2 
- Mitjà:  2500 N/mm2 
Humitat del tauler (UNE 56710):  >= 7%, <= 10% 
Inflament en: 
- Gruix:  <= 3% 
- Llargària:  <= 0,3% 
- Absorció d'aigua:  <= 6% 
Resistència a la tracció perpendicular a les cares:  >= 0,6 N/mm2 
Resistència a l'arrencada de cargols: 
- A la cara:  >= 1,40 kN 
- Al cantell:  >= 1,15 kN 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
Emmagatzematge: De manera que no es deformin i en llocs secs i ventilats, sense 
contacte directe amb el terra. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
 
B0D8 - PLAFONS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0D81480. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Plafó d'acer per a encofrat de formigons, amb una cara llisa i l'altra amb 
rigiditzadors per a evitar deformacions.  
  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Ha de disposar de mecanismes per a travar els plafons entre ells.  
La superfície ha de ser llisa i ha de tenir el gruix, els rigiditzadors i els elements 
de connexió que calguin. No ha de tenir altres desperfectes que els ocasionats pels 
usos previstos.  
El seu disseny ha de fer que el procés de formigonament i vibratge no alteri la seva 
planor ni la seva posició.  
La connexió entre peces ha de ser suficientment estanca per no permetre la pèrdua 
apreciable de pasta pels junts.  
Toleràncies:  
- Planor: ± 3 mm/m, <= 5 mm/m  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions.  
Emmagatzematge: En lloc sec, protegit de la intempèrie i sense contacte directe amb el 
terra, de manera que no s'alterin les seves condicions.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 

 
B0DZ - MATERIALS AUXILIARS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0DZA000. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Elements auxiliars per al muntatge d'encofrats i apuntalaments, i per a la protecció 
dels espais de treball a les bastides i els encofrats. 
S'han considerat els següents elements: 
- Tensors per a encofrats de fusta 
- Grapes per a encofrats metàl·lics 
- Fleixos d'acer laminat en fred amb perforacions, per al muntatge d'encofrats 
metàl·lics 
- Desencofrants 

- Conjunts de perfils metàl·lics desmuntables per a suport d'encofrat de sostres o de 
cassetons recuperables 
- Bastides metàl·liques 
- Elements auxiliars per a plafons metàl·lics 
- Tubs metàl·lics de 2,3" de D, per a confecció d'entramats, baranes, suports, etc. 
- Element d'unió de tubs de 2,3" de D, per a confecció d'entramat, baranes, suports, 
etc. 
- Planxa d'acer, de 8 a 12 mm de gruix per a protecció de rases, pous, etc. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Tots els elements han de ser compatibles amb el sistema de muntatge que utilitzi 
l'encofrat o apuntalament i no han de disminuir les seves característiques ni la seva 
capacitat portant. 
Han de tenir la resistència i la rigidesa suficient per a garantir el compliment de 
les toleràncies dimensionals i per a resistir, sense assentaments ni deformacions 
perjudicials, les accions que es puguin produir sobre aquests com a conseqüència del 
procès de formigonament i, especialment, per les pressions del formigó fresc o dels 
mètodes de compactació utilitzats. 
Aquestes condicions s'han de mantenir fins que el formigó hagi adquirit la resistència 
suficient per a suportar les tensions a que serà sotmès durant el desencofrat o 
desenmotllat. 
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  
 
TENSORS, GRAPES I ELEMENTS AUXILIARS PER A PLAFONS METÀL·LICS: 
No han de tenir punts d'oxidació ni manca de recobriment a la superfície. 
No han de tenir defectes interns o externs que en perjudiquin la utilització correcta. 
 
FLEIX: 
Ha de ser de secció constant i uniforme. 
Amplària:  >= 10 mm 
Gruix:  >= 0,7 mm 
Diàmetre de les perforacions:  Aprox. 15 mm 
Separació de les perforacions:  Aprox. 50 mm 
 
DESENCOFRANT: 
Vernís antiadherent format amb silicones o preparat amb olis solubles en aigua o greix 
diluït. 
No s'ha d'utilitzar com a desencofrant el gas-oil, els greixos comuns ni altres 
productes anàlegs. 
Ha d'evitar l'adherència entre el formigó i l'encofrat, sense alterar l'aspecte 
posterior del formigó ni impedir l'aplicació de revestiments. 
No ha d'impedir la construcció de junts de formigonat, en especial quan es tracti 
d'elements que s'hagin d'unir per a treballar de forma solidària. 
No ha d'alterar les propietats del formigó amb què estigui en contacte, ni les 
armadures o l'encofrat, i no ha de produir efectes perjudicials al mediambient 
S'ha de facilitar a la DF un certificat on es reflecteixin les característiques del 
producte i els seus possibles efectes sobre el formigó, abans de la seva aplicació 
 
CONJUNT DE PERFILS METÀL·LICS: 
Conjunt format per elements resistents que conformen l'entramat base d'un encofrat per 
a sostres. 
Els perfils han de ser rectes, amb les dimensions adequades a les càrregues que han de 
suportar i sense més desperfectes que els deguts als usos adequats. 
Els perfils han d'estar protegits amb una capa d'emprimació antioxidant. 
El seu disseny ha de fer que el procés de formigonament i vibratge no alteri la seva 
planor ni la seva posició. 
La connexió entre el conjunt de perfils i la superfície encofrant ha de ser 
suficientment estanca per tal de no permetre la pèrdua apreciable de pasta pels junts. 
Toleràncies: 
- Rectitud dels perfils:  ± 0,25% de la llargària 
- Torsió dels perfils:  ± 2 mm/m 
 
BASTIDES: 
Ha d'estar formada per un conjunt de perfils d'acer buits i de resistència alta. 
Ha d'incloure tots els accessoris necessaris per tal d'assegurar-ne l'estabilitat i la 
indeformabilitat. 
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Tots els elements que formen la bastida han d'estar protegits amb una capa 
d'emprimació antioxidant. 
Els perfils han de ser resistents a la torsió respecte dels diferents plans de 
càrrega. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
Emmagatzematge: En lloc sec, protegit de la intempèrie i sense contacte directe amb el 
terra, de manera que no s'alterin les seves condicions. 
 
DESENCOFRANT: 
Temps màxim d'emmagatzematge:  1 any 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de 
Hormigón Estructural (EHE-08). 
Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e 
Higiene en el Trabajo. 
 
 
 
B0F - MATERIALS BÀSICS DE CERÀMICA 
B0F1 - MAONS CERÀMICS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0F1K2A1,B0F1D2A1,B0F18251. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Peces d'argila cuita utilitzades en el ram de paleta (façanes vistes o revestides, 
estructures portants i no portants, murs i divisòries interiors, tant a edificació com 
a enginyeria civil) 
S'han considerat els tipus següents: 
En funció de la densitat aparent: 
- Peces LD, amb una densitat aparent menor o igual a 1000 kg/m3, per a parets 
revestides 
- Peces HD, peces per a elements sense revestir o per a revestir i amb una densitat 
aparent  mes gran de 1000 kg/m3 
En funció del nivell de confiança de les peces respecte a la resistència a la 
compressió: 
- Peces de categoria I: peces amb una resistència a compressió declarada amb 
probabilitat de no assolir-se inferior al 5%. 
- Peces de categoria II: peces que no compleixen el nivell de confiança especificat 
per la categoria I. 
En funció del volum i disposició de forats: 
- Peces massisses 
- Peces calades 
- Peces alleugerides 
- Peces foradades 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Les peces han de presentar regularitat de dimensions i de forma. 
No ha de tenir esquerdes, forats, exfoliacions, ni escrostonaments d'arestes. 
Si és de cara vista no ha de tenir imperfeccions, taques, cremades, etc. i la 
uniformitat de color en el maó i en el conjunt de les remeses ha de complir les 
condicions subjectives requerides per la DF. 
La disposició dels forats ha de ser de manera que no hi hagi risc de que apareguin 
fissures en els envanets i parets de la peça durant la seva manipulació o col·locació. 

Ha de tenir una textura uniforme. Està suficientment cuit si s'aprecia un so agut en 
ser colpejat i un color uniforme en fracturar-se. 
El fabricant ha de declarar la dimensions nominals de les peces en mil·límetres i en 
l'ordre de llarg, ample i alt. 
Volum de forats: 
- Massís:  <= 25% 
- Calat:  <= 45% 
- Alleugerit:  <= 55% 
- Foradat:  <= 70% 
Volum de cada forat:  <= 12,5% 
Gruix total dels envanets (relació amb el gruix total): 
- Massís:  >= 37,5% 
- Calat:  >= 30% 
- Alleugerit:  >= 20% 
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats per el 
fabricant, assajades segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància 
indicat, en el seu cas: 
Característiques essencials en peces per a us en elements amb requisits estructurals: 
- Resistència mitja a compressió (UNE-EN 772-1):  >= 5 N/mm2, >= valor declarat per el 
fabricant, amb indicació de categoria I o II 
- Adherència (UNE-EN 1052-3):  >= valor declarat per el fabricant 
- Contingut en sals solubles actives (UNE-EN 772-5):  <= valor declarat per el 
fabricant, amb indicació de la seva categoria 
Característiques essencials en peces per a us en elements amb exigències davant el 
foc: 
- Classe de reacció al foc: exigència en funció del contingut en massa o volum, de 
materials orgànics distribuïts de forma homogènia: 
     - Peces amb <= 1,0%:  A1 
     - Peces amb > 1,0% (UNE-EN 13501-1) 
Característiques essencials en peces per a us en elements amb exigències acústiques: 
- Tolerància en les dimensions (UNE-EN 772-16):  <= valor declarat per el fabricant, 
amb indicació de la categoria 
- Forma de la peça (UNE-EN 771-1) 
- Especificacions dels forats: Disposició, volum, superfície, gruix dels envanets 
(UNE-EN 772-3) 
- Densitat absoluta (UNE-EN 772-13) 
- Tolerancia de la densitat (UNE-EN 772-13):  El valor declarat per el fabricant ha 
d'estar dins dels límits següents en funció de la categoria. 
     - D1:  <= 10% 
     - D2:  <= 5% 
     - Dm:  <= desviació declarada per el fabricant en % 
Característiques essencials en peces per als usos previstos en l'apartat 4.1 del DB HE 
1: 
- Propietats tèrmiques (UNE-EN 1745) 
- Permeabilitat al vapor d'aigua (UNE-EN 1745) 
Els pinyols de calç no han de reduir la resistència de la peça (després de l'assaig 
reiteratiu sobre aigua en ebullició i la dessecació posterior a una temperatura de 
105°C) en més de 10% si el maó és per a revestir i un 5% si es de cara vista, ni han 
de provocar més escrostonaments dels admesos un cop s'hagi submergit en aigua un temps 
mínim de 24 h. 
 
PECES LD: 
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats per el 
fabricant, assajades segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància 
indicat, en el seu cas: 
Característiques essencials: 
- Per a us de cara vista o amb protecció de morter de capa fina: 
     - Durabilitat (resistència gel/desgel) 
Característiques essencials en peces per a us en elements amb requisits estructurals: 
- Per a peces perforades horitzontalment amb una dimensió >= 400 mm i envanets 
exteriors < a 12 mm que hagin d'anar revestides amb un lliscat: 
     - Expansió per humitat (UNE-EN 772-19) 
- Per a us de cara vista o amb protecció de morter de capa fina: 
     - Contingut en sals solubles actives (UNE-EN 772-5):  El valor declarat per el 
fabricant ha d'estar dins dels límits especificats a la UNE-EN 771-1 en funció de la 
categoria 
Característiques essencials en peces per a us en elements amb exigències acústiques: 
- Densitat aparent (UNE-EN 772-13):  <= 1000 kg/m3 
 
PECES HD: 
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Les característiques següents han de complir amb els valors declarats per el 
fabricant, assajades segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància 
indicat, en el seu cas: 
Característiques essencials: 
- Durabilitat (resistència gel/desgel):  Indicació de la categoria en funció del grau 
d'exposició 
Característiques essencials en peces per a us en elements amb requisits estructurals: 
- Expansió per humitat (UNE-EN 772-19) 
- Per a us de cara vista o amb protecció de morter de capa fina: 
     - Contingut en sals solubles actives (UNE-EN 772-5):  El valor declarat per el 
fabricant ha d'estar dins dels límits especificats a la UNE-EN 771-1 en funció de la 
categoria 
Característiques essencials en peces per a us en elements amb exigències acústiques: 
- Densitat aparent (UNE-EN 772-13):  >= 1000 kg/m3 
Característiques essencials en peces per a us en cara vista o en barreres 
anticapil·laritat: 
- Absorció d'aigua:  <= valor declarat per el fabricant 
      - Cara vista (UNE-EN 771-1) 
      - Barreres anticapil·laritat (UNE-EN 772-7) 
Característiques complementàries: 
- Succió immersió 60 ±2 s (UNE-EN 772-11) :  <= valor declarat per el fabricant 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Empaquetats sobre palets, de manera no totalment hermètica. 
Emmagatzematge: De manera que no es trenquin o s'escantonin. No han d'estar en 
contacte amb terres que continguin solucions salines, ni amb productes que puguin 
modificar les seves característiques (cendres, fertilitzants, greixos, etc.). 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
UNE-EN 771-1:2003 Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Parte 1: 
Piezas de arcilla cocida. 
UNE-EN 771-1:2003/A1:2006 Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. 
Parte 1: Piezas de arcilla cocida. 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
Si el material ha de ser component del full principal del tancament exterior d'un 
edifici, el fabricant ha de declarar els valors de les propietats hídriques següents, 
d'acord amb l'especificat en l'apartat 4.1 del DB HS 1: 
- Absorció d'aigua per capil·laritat 
- Succió o tasa d'absorció d'aigua inicial (kg/m2.min) 
- Absorció d'aigua a llarg termini o per immersió total (% o g/m3) 
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho 
sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema 
d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del 
CTE: 
 - Productes per a murs, pilars i particions (peces Categoria I*). * Peces amb una 
resistència a compressió declarada amb una probabilitat d'error inferior o igual al 
5%. Es pot determinar amb el valor mitjà o amb el valor característic:  
     - Sistema 2+: Declaració de conformitat del fabricant i Certificació de Control 
de la Producció en Fàbrica 
 - Productes per a murs, pilars i particions (peces Categoria II**). ** Peces amb una 
resistència a compressió declarada amb una probabilitat d'error superior al 5%. Es pot 
determinar amb el valor mitjà o amb el valor característic:  
     - Sistema 4: Declaració de conformitat del fabricant 
A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents: 
- Classificació segons DB-SE-F (Taula 4.1) 
- Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de 
desembre i 1328/1995 de 28 de juliol. El símbol normalitzat del marcatge CE s'ha 
d'acompanyar de la següent informació: 

     - Numero d'identificació del organisme notificat (només per al sistema 2+) 
     - Marca del fabricant i lloc d'origen 
     - Dos últims dígits del any en que s'ha imprès el marcat CE. 
     - Número del certificat de conformitat del control de producció a fàbrica, en el 
seu cas 
     - Referència a la norma EN 771-1 
     - Descripció de producte: nom generic, material, dimensions, .. i us al que va 
destinat. 
     - Informació de les característiques essencials segons annex ZA de la UNE-EN 771-
1 
 
OPERACIONS DE CONTROL: 
El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials 
són coincidents amb l'establert en la DT. Aquest control ha de complir l'especificat 
en l'apartat 7.2 del CTE. 
Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), 
certificat de garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona física) i els 
documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides, inclòs la 
documentació corresponent al marcatge CE quan sigui pertinent. 
Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que el 
fabricant disposi de marques de qualitat, ha d'aportar-ne la documentació corresponent 
Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment 
reconeguda a un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels 
assaigs de control de recepció de les característiques del material garantides per la 
marca; i la DF sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al 
subministrament rebut. En qualsevol cas, la DF podrà sol·licitar assaigs de control de 
recepció si ho creu convenient. 
Les peces de categoria I tindran una resistència declarada. El fabricant aportarà la 
documentació que acrediti que el valor declarat de la resistència a compressió 
s'obtingui segons estableix la UNE-EN 771-3 i assajades segons la UNE-EN 772-1, i 
l'existència d'un pla de control de producció industrial que doni garanties. 
Les peces de categoria II tindran una resistència a compressió declarada igual al 
valor mig obtingut en assaig segons UNE-EN 772-1, tot i que el nivell de confiança pot 
resultar inferior al 95%. 
En el cas que es realitzi el control mitjançant assaigs, s'ha de fer les comprovacions 
següents: 
- Abans de començar l'obra de cada 45000 unitats que arribin a l'obra, s'ha de 
determinar la resistència a la compressió d'una mostra de 6 maons, segons la norma 
UNE-EN 772-1. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment 
indicades en cada assaig. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Si en els terminis establerts al començar l'obra no es fa l'entrega dels certificats 
de qualitat del fabricant, es realitzarà una sèrie completa d'assaigs sobre el 
material rebut a càrrec del Contractista. 
En general, els resultats dels assaigs sobre totes les peces de les mostres han de 
complir les condicions especificades. 
En el cas de la resistència a compressió, el valor a comparar amb l'especificació 
s'obtindrà amb la fórmula: Rck = Rc - 1,64 s, essent: 
- s: Desviació típica (n-1), s ^2 = (Rci  Rc) ^2/(n-1) 
- Rc:  Valor mig de les resistències de les provetes 
- Rci:  Valor de resistència de cada proveta 
- n:  Nombre de provetes assajades 
En cas d'incompliment en un assaig, es repetirà, a càrrec del contractista, sobre el 
doble numero de mostres del mateix lot, acceptant-ne aquest, quan els resultats 
obtinguts siguin conformes a les especificacions exigides. 
- En element estructural incloure la verificació: 
     - En el cas de l'assaig de massa, es prendrà com a resultat el valor mig de les 6 
determinacions realitzades. 
 
 
 
B0G - PEDRES NATURALS I ARTIFICIALS 
B0G1 - PEDRES NATURALS 
 
 

Pàgina 573
Codi Segur de Verificació (CSV): 2a73c2cf755d29a1c80a   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



 
 
 
Itinerari per a vianants i ciclistes BV-5202, PK 0+000 a PK 1+230. TM. Sant Julià de Vilatorta Codi: 3647_PC_02 

 Capítol 2 – Plec de condicions de materials i unitats d’obra 43 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0G17C04. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Llosa de pedra natural per a col·locar amb un revestiment (parets, terres, taulells, 
etc.).  
Les pedres considerades són: 
- Gres 
- Calcària 
- Granítica 
- Basàltica  
Els acabats superficials considerats són: 
- Serrada i sense polir 
- Abuixardada 
- Polida 
- Polida i abrillantada 
- Tosquejada 
- Flamejada  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Ha de ser de constitució homogènia, de gra uniforme i no ha de tenir esquerdes, pèls, 
buits o cavitats provinents de restes orgànics.  
No ha de tenir nòduls o ronyons que puguin dificultar-ne la talla. 
Ha de ser sana, estable enfront dels agents atmosfèrics i no gelable.  
La llosa ha de tenir un color i una textura uniformes a tota la superfície. 
Les arestes han de ser rectes, fetes a escaire, sense cantells escantonats. Les cares 
han de ser planes. 
En colpejar la peça amb un martell ha de donar un so clar i els seus fragments han de 
tenir les arestes vives. 
Ha de tenir bones condicions d'adherència per als morters. 
Ha de complir les condicions subjectives requerides per la DF.  
Les dimensions de la peça es donaran amb mil·límetres i amb el següent ordre:  
longitud (l), amplada ( b) i gruix (d).  
Els acabats superficials s'han d'extendre uniformement fins a les arestes de la peça.  
En acabats superficials on s'utilitzi algun material de farciment per a forats, 
discontinuïtats i esquerdes caldrà indicar el tipus de tractament i la naturalesa dels 
materials afegits.  
El subministrador aportarà la mostra de referència, d'acord amb UNE-EN 12058 i/o UNE-
EN 12057 i/o UNE-EN 1469 i/o UNE-EN 1341.  
Pes específic (UNE_EN 1936): 
- Pedra de gres:  >= 24 kN/m3 
- Pedra calcària:  >= 20 kN/m3 
- Pedra granítica:  >= 25 kN/m3  
PEDRA DE GRES:  
Llosa de pedra natural de gres obtinguda de roques d'origen sedimentari, constituïda 
per sorra de quars i materials aglomerants diversos.  
No ha de tenir elements aglomerants de tipus argilós o calcinal.  
PEDRA CALCÀRIA:  
Llosa de pedra natural calcària obtinguda de roca cristal·lina d'origen sedimentari 
constituïda bàsicament per carbonat càlcic.  
La seva composició no ha de ser excessivament bituminosa ni rica en argila.  
PEDRA GRANÍTICA:  
Llosa de pedra natural granítica obtinguda de roca cristal·lina d'origen eruptiu 
constituïda bàsicament per quars, feldespat i mica.  
No ha de tenir símptomes de descomposició en els seus feldespats característics.  
RAJOLES DE PEDRA NATURAL PER A ÚS COM A PAVIMENT EXTERIOR D'ACORD AMB LA NORMA UNE-EN 
1341:  
L'amplària nominal ha de ser superior a 150 mm.  
     - Dimensions (excepte si la pedra es subministra en grandàries aleatòries) 
     - Tractament químic superficial  
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, 
assajades segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el 
seu cas:  
Resistència al glaç/desglaç: Ha de complir la norma UNE-EN 12371  
Resistència a la flexió sota càrrega concentrada (F=<20 kN): Ha de complir les normes 
UNE-EN 12372 i UNE-EN 12372/AC  
Resistència a l'abrasió: Ha de complir la norma UNE-EN 1341.  
Resistència al lliscament: Ha de complir la norma UNE-EN 1341.  

Absorció d'aigua a la pressió atmosfèrica: Ha de complir la norma UNE-EN 13755  
Toleràncies:  
- Desviació permesa de la dimensió en planta respecte a les nominals: 
     - Classe 1 (marcat P1): 
          - Rajoles de vores tallades de dimensió nominal =< 700 mm:  ± 4 mm 
          - Rajoles de vores tallades  de dimensió nominal > 700 mm:  ± 5 mm 
          - Rajoles de vores partides:  ± 10 mm 
     - Classe 2 (marcat P2): 
          - Rajoles de vores tallades de dimensió nominal =< 700 mm:  ± 2 mm 
          - Rajoles de vores tallades de dimensió nominal > 700 mm:  ± 3 mm 
          - Rajoles de vores partides:  ± 10 mm  
- Diferència màxima entre la llargària de dues diagonals: 
     - Classe 1 (marcat D1): 
          - Llargària < 700 mm  : 6 mm 
          - Llargària => 700 mm  : 8 mm 
     - Classe 2 (marcat D2): 
          - Llargària < 700 mm  : 3 mm 
          - Llargària => 700 mm  : 6 mm  
- Desviació de la mesura del gruix respecte al gruix nominal: 
      - Classe 0 (marcat T0):  Cap requisit per a la mesura del gruix 
      - Classe 1 (marcat T1): 
          - Gruix =< 30 mm:  ± 3 mm 
          - 30 mm < gruix =< 60 mm:  ± 4 mm 
          - > 60 mm de gruix:  ± 5 mm 
     - Classe 2 (marcat T2): 
          - Gruix =< 30 mm:  ± 10% 
          - 30 mm < gruix =< 60 mm:  ± 3 mm 
          - > 60 mm de gruix:  ± 4 mm  
- Desviació de la planor al llarg de les arestes (rajoles texturades): 
     - Vora recta més llarga > 0,5 m: 
          - Cara de textura fina:  ± 2 mm 
          - Cara de textura gruixuda:  ± 3 mm 
     - Vora recta més llarga > 1 m: 
          - Cara de textura fina:  ± 3 mm 
          - Cara de textura gruixuda:  ± 4 mm 
     - Vora recta més llarga > 1,5 m: 
          - Cara de textura fina:  ± 4 mm 
          - Cara de textura gruixuda:  ± 6 mm  
RAJOLES PER A PAVIMENTS I ESCALES I PLAQUETES D'ACORD AMB LES NORMATIVES UNE-EN 12058 
I UNE-EN 12057   
Les plaquetes són les peces que tenen un gruix inferior a 12 mm.  
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, 
assajades segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el 
seu cas: 
- Resistència a la flexió: Ha de complir la norma UNE-EN 12372 
- Resistència a l'adherència: Ha de complir la norma UNE-EN 12058 o UNE-EN 12057 
- Absorció de l'aigua a la pressió atmosfèrica:  Ha de complir la norma UNE-EN 13755 
- Reacció al foc :  Ha de complir la norma UNE-EN 12058 o UNE-EN 12057 
- Absorció a l'aigua per capil·laritat : Ha de complir la norma UNE-EN 1925 
- Densitat aparent o porositat oberta: Ha de complir la norma UNE-EN 1936 
- Resistència al glaç/desglaç:  Ha de complir la norma UNE-EN 12371 
- Resistència al xoc tèrmic: Ha de complir la norma UNE-EN 14066 
- Permeabilitat al vapor d'aigua: Ha de complir la norma UNE-EN 12524 
- Resistència a l'abrasió (excepte en cas de peces per a sócols i davanters 
d'escales):  Ha de complir la norma UNE-EN 14157. 
- Resistència al lliscament: Ha de complir la norma UNE-EN 12058 o UNE-EN 12057 
- Tactebilitat: (excepte en cas de peces per a sócols i davanters d'escales): Ha de 
complir la norma UNE-EN 12058 o UNE-EN 12057  
Toleràncies:  
Toleràncies per peces amb gruix > 12 mm: 
- Gruix nominal E en mm: 
     - 12<E<=15: ±1,5 mm 
     - 15<E<=30: ±10% 
     - 30<E<=80: ±3 mm 
     - E>80 : ±5 mm 
     - En el cas de cares exfoliades / trencades de forma natural els valors anteriors 
no són vàlids i el fabricant declararà les toleràncies de gruix. 
- Planor :  <=2% de la longitud de la rajola i <=3 mm 
      En el cas de cares exfoliades de forma natural el fabricant declararà les 
toleràncies. 
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- Llargària i amplària:  
+---------------------------------------------------------------+ 
¦  Longitud o amplària nominal en mm.     ¦   <600   ¦  >=600   ¦ 
¦-----------------------------------------¦----------¦----------¦ 
¦  Gruix d'arestes bisellades <= 50 mm    ¦   ±1mm   ¦  ±1,5mm  ¦ 
¦  Gruix d'arestes bisellades > 50mm      ¦   ±2mm   ¦  ±3 mm   ¦ 
+---------------------------------------------------------------+  
Toleràncies per a peces amb gruix <=12mm  (plaquetes) 
- Llargada i amplària:  ±1mm 
- Gruix:  ±1,5mm 
- Planor: 0,15% 
- Esquadres: 0,15%  
PLAQUES PER A REVESTIMENTS MURALS DE PEDRA NATURAL D'ACORD AMB NORMATIVA UNE-EN 1469.   
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, 
assajades segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el 
seu cas:  
- Resistència a la flexió:  Ha de complir la norma UNE-EN 12372 
- Càrrega de trencament de l'ancoratge: Ha de complir norma UNE-EN 13364 
- Absorció de l'aigua a la pressió atmosfèrica:  Ha de complir la norma UNE-EN 13755 
- Reacció al foc :  Ha de complir la norma UNE-EN 1469 
- Absorció a l'aigua per capil·laritat :  Ha de complir la norma UNE-EN 1925 
- Densitat aparent o porositat oberta:  Ha de complir la norma UNE-EN 1936 
- Resistència al glaç/desglaç:  Ha de complir la norma UNE-EN 12371 
- Resistència al xoc tèrmic:  Ha de complir la norma UNE-EN 14066 
- Permeabilitat al vapor d'aigua:  Ha de complir la norma UNE-EN 12524  
Toleràncies:  
- Gruix nominal E en mm  
     -12<E<=30:  10% 
     -30<E<=80:  ±3 mm 
     -E>80:  ±5 mm 
     - En el cas de cares amb esquerdes o sots naturals, els valors anteriors no són 
aplicables i el fabricant declararà les toleràncies de gruix. 
- Planor :  <=2% de la Llargària de la rajola i <=3 mm 
      En el cas de cares exfoliades de forma natural el fabricant declararà les 
toleràncies. 
- Llargària i amplària:  
+---------------------------------------------------------------+ 
¦ Llargària o amplària nominal en mm.     ¦   <600   ¦  >=600   ¦ 
¦-----------------------------------------¦----------¦----------¦ 
¦  Gruix d'arestes bisellades <= 50 mm    ¦   ±1mm   ¦  ±1,5mm  ¦ 
¦  Gruix d'arestes bisellades > 50mm      ¦   ±2mm   ¦  ±3 mm   ¦ 
+---------------------------------------------------------------+ 
- Localització d'ancoratges ( localització especifica, profunditat i diàmetre dels 
ancoratges del passador): 
     - Localització de l'eix mesurat al llarg de la Llargària o amplària de la rajola:  
±2 mm 
     - Localització de l'eix mesurat al llarg del gruix:  ± 1 mm (mesurat des la cara 
exposada) 
     - Fondària del forat:  +3 / -1mm 
     - Diàmetre del forat +1 / -0,5mm 
     - Per a altres formes de fixació el fabricant declararà les toleràncies 
especifiques.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE:  
Subministrament: Les peces han d'anar protegides durant el transport. Si es fan servir 
fleixos metàl·lics a l'embalatge, aleshores aquests han de ser resistents a la 
corrosió. 
Les superfícies polides s'han de protegir amb mitjans adequats  
SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE EN RAJOLES PER A PAVIMENT EXTERIOR:  
Emmagatzematge: En llocs adequats sense possibilitat de ser atacades per agents 
agressius i de manera que no es trenquin ni s'escantonin.  
SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE EN RAJOLES PER A PAVIMENTS, ESCALES, PLAQUETES O 
REVESTIMENTS MURALS:  
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
UNE-EN 1341:2002 Baldosas de piedra natural para uso como pavimento exterior. 
Requisitos y métodos de ensayo.  
UNE-EN 1341:2004 ERRATUM Baldosas de piedra natural para uso como pavimento exterior. 
Requisitos y métodos de ensayo.  
UNE-EN 12057:2005 Productos de piedra natural. Plaquetas. Requisitos.  
UNE-EN 12058:2005 Productos de piedra natural. Baldosas para pavimentos y escaleras. 
Requisitos.  
UNE-EN 1469:2005 Piedra natural. Placas para revestimientos murales. Requisitos.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN RAJOLES PER A PAVIMENT EXTERIOR 
(UNE-EN 1341):  

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho 
sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema 
d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del 
CTE:  

 - Productes per a usos externs i acabat de calçades, destinats a la pavimentació de 
zones de circulació de vianants i vehicles, a l'exterior:  

     - Sistema 4: Declaració de Prestacions  

A l'embalatge o bé a l'albarà de lliurament, hi ha de constar la següent informació 
com a mínim: 

- El nom petrogràfic de la pedra (d'acord amb la norma UNE-EN 12407) 

- El nom comercial de la pedra 

- El nom i direcció del proveïdor 

- El nom i la localització de la pedrera 

- Referència a la norma UNE-EN 1341 

- Identificació del producte segons la classificació de la norma UNE-EN 1341 i els 
valors declarats pel fabricant: 

- Han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 
1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol. El símbol normalitzat CE s'ha 
d'acompanyar de la següent informació: 

     - Nom o marca d'identificació i direcció declarada del fabricant 

     - Les 2 últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge 

     - Referència a la norma EN 1341 

     - L'ús previst i la descripció de la llosa 

En les rajoles destinades a àrees exteriors de circulació de vianants i vehicles, 
incloses les zones delimitades per als transports públics, ha de constar a més: 

     - La resistència a flexió 

     - La resistència al lliscament (si procedeix) 

     - La resistència al derrapatge (si procedeix) 
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     - La durabilitat 

     - Tractament superficial químic (si procedeix)  

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN RAJOLES PER A PAVIMENTS, 
ESCALES I PLAQUETES (UNE-EN 12058, UNE-EN 12057):  

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho 
sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema 
d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del 
CTE:  

 - Productes per a acabat de paviments exteriors per a zones d'ús peatonal i 
vehicular, 

 - Productes per a acabat de paviments interiors incloses les instal·lacions de 
transport públic de Nivell o Classe: A1***, F. *** Productes o materials que no 
necessiten sotmetre's a assaig de reacció al foc (per exemple productes o materials de 
la classe A1 conformement a la Decisió 96/603/CE, i les seves modificacions), 

 - Productes per a acabats exteriors o interiors en murs o voltes per altres usos, 

 - Productes per a acabats exteriors o interiors en murs o voltes sotmesos a 
legislació sobre reacció al foc de Nivell o Classe: A1***, F. *** Productes o 
materials que no necessiten sotmetre's a assaig de reacció al foc (per exemple 
productes o materials de la classe A1 conformement a la Decisió 96/603/CE, i les seves 
modificacions):  

     - Sistema 4: Declaració de Prestacions 

 - Productes per a acabats exteriors o interiors en murs o voltes sotmesos a 
legislació sobre substàncies perilloses, i per a voltes suspeses interiors o exteriors 
sotmesos a requisits de seguretat en ús (resistència a la flexió), 

 - Productes per a acabat de paviments interiors incloses les instal·lacions de 
transport públic de Nivell o Classe: (A1, A2, B, C)**, D, E. ** Productes o materials 
per als quals no existeix una etapa clarament identificable en el procés de producció 
que suposi una millora en la classificació de reacció al foc (per exemple l'addició de 
retardadors d'ignició o la limitació de material orgànic), 

 - Productes per a acabats exteriors o interiors en murs o voltes sotmesos a 
legislació sobre reacció al foc de Nivell o Classe: (A1, A2, B, C)**, D, E. ** 
Productes o materials per als quals no existeix una etapa clarament identificable en 
el procés de producció que suposi una millora en la classificació de reacció al foc 
(per exemple l'addició de retardadors d'ignició o la limitació de material orgànic):  

     - Sistema 3: Declaració de Prestacions  

A l'embalatge i/o sobre la documentació comercial que acompanya el producte hi ha de 
constar la següent informació com a mínim:   

- Referència d'aquesta norma europea (UNE-EN 12058  i/o UNE-EN 12057) 

- Nom i marca identificativa del productor o el importador si és el responsable de la 
posta en el mercat. 

- Dos últims dígits de l'any en el que el marcat es va fixar  

- Classificació del producte (nom tradicional, família petrogràfica, etc d'acord amb 
UNE-EN 12440) i els usos finals 

- Característiques: 

      - Per a rajoles per a paviments i escales d'ús intern: 

          - Reacció al foc 

          - Resistència a la flexió 

          - Resistència al lliscament 

          - Tactilitat 

         - Densitat aparent 

     - Per a rajoles per a paviments i escales d'ús extern: 

          - Resistència a la flexió 

          - Resistència al lliscament 

          - Tactilitat 

          - Resistència a les gelades 

          - Resistència al xoc tèrmic  

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN RAJOLES PER A REVESTIMENTS 
MURALS (UNE-EN 1469):  

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho 
sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema 
d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del 
CTE:  

 - Productes per a acabats exteriors o interiors en murs o voltes per altres usos, 

 - Productes per a acabats exteriors o interiors en murs o voltes sotmesos a 
legislació sobre reacció al foc de Nivell o Classe: A1***, F. *** Productes o 
materials que no necessiten sotmetre's a assaig de reacció al foc (per exemple 
productes o materials de la classe A1 conformement a la Decisió 96/603/CE, i les seves 
modificacions):  

     - Sistema 4: Declaració de Prestacions 

 - Productes per a acabats exteriors o interiors en murs o voltes sotmesos a 
legislació sobre substàncies perilloses, i per a voltes suspeses interiors o exteriors 
sotmesos a requisits de seguretat en ús (resistència a la flexió), 

 - Productes per a acabats exteriors o interiors en murs o voltes sotmesos a 
legislació sobre reacció al foc de Nivell o Classe: (A1, A2, B, C)**, D, E. ** 
Productes o materials per als quals no existeix una etapa clarament identificable en 
el procés de producció que suposi una millora en la classificació de reacció al foc 
(per exemple l'addició de retardadors d'ignició o la limitació de material orgànic):  

     - Sistema 3: Declaració de Prestacions  

A l'embalatge i/o sobre la documentació comercial que acompanya el producte hi ha de 
constar la següent informació com a mínim:   

- Referència d'aquesta norma europea (UNE-EN 1469) 

- Nom i marca identificativa del productor o el importador si és el responsable de la 
posta en el mercat. 

- Dos últims dígits de l'any en el que el marcat es va fixar  
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- Classificació del producte (nom tradicional, família petrogràfica, etc d'acord amb 
UNE-EN 12440) i els usos finals 

- Característiques: 

      - Plaques per a ús intern: 

          - Reacció al foc 

          - Resistència a la flexió 

          - Resistència a l'ancoratge 

          - Permeabilitat al vapor d'aigua 

          - Densitat aparent 

     - Plaques per a ús exterior: 

         - Reacció al foc 

         - Resistència a la flexió 

         - Resistència a l'ancoratge 

         - Resistència al glaç / desglaç 

         - Permeabilitat al vapor d'aigua 

         - Resistència al xoc tèrmic 

         - Densitat aparent  

OPERACIONS DE CONTROL:  

Inspecció visual del material en cada subministrament.  

El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials 
són coincidents amb l'establert en la DT. Aquest control ha de complir l'especificat 
en l'apartat 7.2 del CTE.  

Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), 
certificat de garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona física) i els 
documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides, inclòs la 
documentació corresponent al marcatge CE quan sigui pertinent.  

Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que el 
fabricant disposi de marques de qualitat, ha d'aportar-ne la documentació corresponent  

Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment 
reconeguda a un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels 
assaigs de control de recepció de les característiques del material garantides per la 
marca; i la DF sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al 
subministrament rebut. En qualsevol cas, la DF podrà sol·licitar assaigs de control de 
recepció si ho creu convenient.  

OPERACIONS DE CONTROL. REVESTIMENTS MURALS:  

En el cas que es realitzi el control mitjançant assaigs, s'ha de fer les comprovacions 
següents:  

- Abans de començar l'obra, si varia el subministrament, i per cada 500 m2 de plaques 
que arribin a l'obra  es demanaran al contractista els certificats del fabricant 

que garanteixin el compliment del plec de condicions tècniques, incloent els 
resultats dels assaigs següents, realitzats per un laboratori acreditat:  

- Pes específic UNE-EN 12372 

- Coeficient de saturació 

- Absorció d'aigua UNE-EN 12372 

- Coeficient de dilatació tèrmica 

- Mòdul d'elasticitat 

- Porositat aparent 

- Duresa al ratllat (Mohs): 

- Contingut d'ió sulfat  

- Resistència a la compressió (proveta cúbica de 7 cm d'aresta) 

- Gelabilitat  

- Resistència a la flexió UNE-EN 12372  

En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva 
representativitat, es realitzaran aquests assaigs sobre el material rebut, a càrrec 
del contractista.  

- Control de característiques geomètriques cada 500 m2 segons la norma UNE EN 13373 

     - Dimensions 

     - Balcaments 

     - Gruix 

     - Diferència de llargària entre les arestes 

     - Angles 

     - Rectitud d'arestes 

     - Planor  

OPERACIONS DE CONTROL. PAVIMENTS:  

En el cas que es realitzi el control mitjançant assaigs, s'ha de fer les comprovacions 
següents:  

- Abans de començar l'obra, si varia el subministrament i cada 1600 m2 de superfície 
(unes 10000 peces), es demanaran al contractista els certificats del fabricant que 
garanteixin el compliment del plec de condicions tècniques, incloent els resultats 
dels assaigs següents, realitzats per un laboratori acreditat:  

     - Pes específic (UNE-EN 1936) 

     - Coeficient de saturació 

     - Absorció d'aigua, en volum (UNE-EN 1339) 

     - Coeficient de dilatació tèrmica 

     - Mòdul d'elasticitat 
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     - Porositat aparent 

     - Duresa al ratllat (Mohs) 

     - Contingut d'ió sulfat 

     - Resistència a la compressió (proveta cúbica de 7 cm d'aresta) 

     - Gelabilitat 

     - Resistència a la flexió 

     - Comprovació de les característiques geomètriques sobre 10 peces en cada 
subministrament: 

          - Gruix  

          - Angles 

          - Planor 

          - Rectitud d'arestes  

En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva 
representativitat, es realitzaran aquests assaigs sobre el material rebut, a càrrec 
del contractista.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment 
indicades en cada assaig.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT. REVESTIMENTS MURALS:  

Si en els terminis establerts al començar l'obra no es fa l'entrega dels certificats 
de qualitat del fabricant, s'ha de realitzar una sèrie completa d'assaigs a càrrec del 
Contractista.  

Els resultats dels assaigs sobre totes les peces de les mostres han de complir les 
condicions especificades. En cas d'incompliment, s'ha de repetir l'assaig, a càrrec 
del contractista, sobre el doble número de mostres del mateix lot, acceptant-se 
aquest, quan els resultats obtinguts sobre totes les peces resultin satisfactoris.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT. PAVIMENTS:  

No s'admetran materials que no es presentin en bon estat i acompanyats amb el 
corresponent certificat de qualitat del fabricant on es garanteixin les condicions 
exigides.  

Els resultats dels assaigs d'identificació compliran les condicions del plec. En cas 
d'incompliment en una comprovació, es repetirà l'assaig sobre dues mostres més del 
mateix lot, acceptant-ne el conjunt, quan aquests resultin satisfactoris.  

En cas d'incompliment d'una comprovació geomètrica, es repetirà l'assaig que no 
compleixi les especificacions sobre un total de 10 peces del mateix lot. Només 
s'acceptarà el lot, quan els resultats obtinguts sobre les 10 peces resultin 
satisfactoris.  

 

 
B1 - MATERIALS PER A PROTECCIONS INDIVIDUALS, COL·LECTIVES, IMPLANTACIÓ I 
ASISTÈNCIES TÈCNIQUES 
B1Z - MATERIALS AUXILIARS PER A SEGURETAT I SALUT 

B1Z0 - MATERIALS BÀSICS AUXILIARS PER A SEGURETAT I SALUT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B1Z0Y250. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Sorra procedent de roques calcàries, roques granítiques, marbres blancs i durs, o 
sorra procedent del reciclatge de residus de la construcció i demolició en una planta 
legalment autoritzada per al tractament d'aquest tipus de residu. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Sorra de marbre blanc 
- Sorra per a confecció de formigons, d'origen: 
     - De pedra calcària 
     - De pedra granítica 
- Sorra per a confecció de morters 
- Sorra per a reblert de rases amb canonades 
- Sorres procedents de reciclatge de residus de la construcció i demolicions 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El contractista ha de sotmetre a l'aprovació de la DF les pedreres o dipòsits d'on 
s'han d'obtenir els àrids, aportant tots els elements justificatius que cregués 
convenients o que li fossin requerits pel Director d'Obra, entre d'altres: 
- Classificació geològica. 
- Estudi de morfologia. 
- Aplicacions anteriors. 
La DF ha de poder refusar totes aquelles procedències que, al seu criteri, obligarien 
a un control massa freqüent dels materials que se n'extraguessin. 
Els grànuls han de tenir forma arrodonida o polièdrica. 
La composició granulomètrica ha de ser l'adequada al seu ús, o si no consta, la que 
estableixi explícitament la DF. 
No ha de tenir margues o altres materials estranys. 
Contingut de pirites o d'altres sulfurs oxidables:  0% 
Contingut de matèria orgànica (UNE-EN 1744-1):  Color més clar que el patró 
Contingut de terrossos d'argila (UNE 7133):  <= 1% en pes 
Els àrids no han de ser reactius amb el ciment. No s'utilitzaran àrids procedents de 
roques toves, friables, poroses, etc., ni els que continguin nòduls de guix, compostos 
ferrosos, sulfurs oxidables, etc, en quantitats superiors a les contemplades a la EHE 
Els àrids reciclats hauran de complir amb les especificacions de l'article 28 de la 
EHE. A més, els que provinguin de formigons estructurals sans, o de resistència 
elevada, han de ser adequats per a la fabricació de formigó reciclat estructural, 
complint una sèrie de requisits: 
- Dimensió mínima permesa =  4 mm 
- Terrossos d'argila per a un formigó amb menys del 20% d'àrid reciclat:  <= 0,6% 
- Terrossos d'argila per a un formigó amb 100% d'àrid reciclat:  <= 0,25% 
- Absorció d'aigua per a un formigó amb menys del 20% d'àrid reciclat:  <= 7% 
- Absorció d'aigua per a un formigó amb més del 20% d'àrid reciclat:  <= 5% 
- Coeficient de Los Ángeles:  <= 40 
- Continguts màxims d'impureses: 
     - Material ceràmic:  <= 5% del pes 
     - Partícules lleugeres:  <= 1% del pes 
     - Asfalt:  <= 1% del pes 
     - Altres:  <= 1,0 % del pes 
En els valors de les especificacions no citades, es mantenen els establerts en 
l'article 28 de la EHE. 
 
SORRA DE MARBRE BLANC: 
Barreja amb granulats blancs diferents del marbre:  0% 
 
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: 
Es denomina sorra a la barreja de les diferents fraccions d'àrid fi que s'utilitzen 
per a la confecció del formigó 
Designació: d/D - IL - N 
d/D: Fracció granulomètrica, d tamany mínim i D tamany màxim 
IL: Presentació, R rodat, T triturat (matxuqueig) i M barreja 
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N: Naturalesa de l'àrid (C, calcari; S, silici; G,granític; O, ofita; B, basalt; D, 
dolomític; Q, traquita; I, fonolita; V, varis; A, artificial i R,  reciclat 
Mida dels granuls (Tamís 4 UNE-EN 933-2):  <= 4 mm 
Material retingut pel tamís 0,063 (UNE_EN 933-2) i que sura en un líquid de pes 
específic 20 kN/m3 (UNE EN 1744-1): <= 0,5% en pes 
Compostos de sofre expressats en SO3 i referits a granulat sec (UNE_EN 1744-1): <= 1% 
en pes 
Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment (UNE 146507-2) 
Sulfats solubles en àcid, expressats en SO3 i referits al granulat sec (UNE_EN 1744-
1): <= 0,8% en pes 
Clorurs expressats en Cl- i referits al granulat sec (UNE-EN 1744-1): 
- Formigó armat o en massa amb armadures de fissuració: <= 0,05% en pes 
- Formigó pretesat: <= 0,03% en pes 
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar: 
- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment 
- Armat:  <= 0,4% pes de ciment 
- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment 
Estabilitat (UNE-EN 1367-2): 
- Pèrdua de pes amb sulfat sòdic:  <= 10% 
- Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic:  <= 15% 
Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic (UNE-EN 1367-2) quan el formigó estigui sotmès a una 
classe d'exposició H o F, i l'àrid fi tingui una absorció d'aigua >1%:  <= 15% 
Coeficient de friabilitat (UNE 83115) 
- Per formigons d'alta resistència:  < 40 
- Formigons en massa o armats amb Fck<=30 N/mm2:  < 50  
Els àrids no han de presentar reactivitat potencial amb els àlcalis del formigó. Per a 
comprovar-ho, s'ha de realitzar en primer lloc un anàlisi petrogràfic, per a obtenir 
el tipus de reactivitat que, en el seu cas, puguin presentar. Si d'aquest estudi es 
dedueix la possibilitat de reactivitat àlcali  sílice o àlcali  silicat, s'ha de 
realitzar l'assaig descrit a la UNE 146.508 EX. Si el tipus de reactivitat potencial 
és àlcali  carbonat, s'ha de realitzar l'assaig descrit a la UNE 146.507 EX Part 2. 
La corba granulomètrica de l'àrid fi, ha d'estar compresa dins del fus següent: 
+----------------------------------------------------------------------------+ 
¦        ¦      Material retingut acumulat, en % en pes,en els tamisos       ¦ 
¦ Límits ¦-------------------------------------------------------------------¦ 
¦        ¦  4 mm  ¦  2 mm  ¦  1 mm  ¦ 0,5 mm ¦ 0,25 mm ¦ 0,125 mm ¦ 0,063 mm ¦ 
¦--------¦--------¦--------¦--------¦--------¦---------¦----------¦----------¦ 
¦Superior¦   0    ¦   4    ¦   16   ¦   40   ¦   70    ¦    77    ¦   (1)    ¦ 
¦--------¦--------¦--------¦--------¦--------¦---------¦----------¦----------¦ 
¦Inferior¦   15   ¦   38   ¦   60   ¦   82   ¦   94    ¦   100    ¦   100    ¦ 
+----------------------------------------------------------------------------+ 
(1) Aquest valor varia en funció del tipus i origen de l'àrid. 
 
SORRA DE PEDRA GRANÍTICA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: 
Contingut màxim de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE_EN 933-1): 
- Granulat gruixut: 
     - Qualsevol tipus:  <= 1,5% en pes 
- Granulat fí: 
     - Granulat arrodonit:  <= 6% en pes 
     - Granulat de matxuqueig no calcari per a obres sotmeses a exposició IIIa,b,c, IV 
o alguna classe específica d'exposició: <= 6% en pes 
     - Granulat de matxuqueig no calcari per a obres sotmeses a exposició I,IIa,b o 
cap classe específica d'exposició: <= 10% en pes 
Equivalent de sorra (EAV)(UNE_EN 933-8): 
- Per a obres en ambients I, IIa,b o cap classe específica d'exposició:  >= 70 
- Resta de casos:  >= 75 
Absorció d'aigua (UNE-EN 1097-6):  <= 5% 
 
SORRA DE PEDRA CALCÀRIA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: 
Contingut màxim de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE_EN 933-1): 
- Granulat gruixut: 
     - Qualsevol tipus:  <= 1,5% en pes 
- Granulat fí: 
     - Granulat arrodonit:  <= 6% en pes 
     - Granulat de matxuqueig calcari per a obres sotmeses a exposició IIIa,b,c,IV o 
alguna classe específica d'exposició: <= 10% en pes 
     - Granulat de matxuqueix calcari per a obres sotmeses a exposició I,IIa,b o cap 
classe específica d'exposició: <= 16% en pes 
Valor blau de metilè(UNE 83-130): 

- Per a obres sotmeses a exposició I,IIa,b o cap classe específica d'exposició: <= 
0,6% en pes 
- Resta de casos: <= 0,3% en pes 
 
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE MORTERS: 
La composició granulomètrica ha de quedar dintre dels límits següents: 
+-------------------------------------------------+ 
¦  Tamís    ¦  Percentatge en  ¦   Condicions     ¦ 
¦ UNE 7-050 ¦  pes que passa   ¦                  ¦ 
¦   mm      ¦    pel tamís     ¦                  ¦ 
¦-----------¦------------------¦------------------¦ 
¦   5,00    ¦        A         ¦      A = 100     ¦ 
¦   2,50    ¦        B         ¦  60 <= B <= 100  ¦ 
¦   1,25    ¦        C         ¦  30 <= C <= 100  ¦ 
¦   0,63    ¦        D         ¦  15 <= D <= 70   ¦ 
¦   0,32    ¦        E         ¦   5 <= E <= 50   ¦ 
¦   0,16    ¦        F         ¦   0 <= F <= 30   ¦ 
¦   0,08    ¦        G         ¦   0 <= G <= 15   ¦ 
¦-----------¦------------------¦------------------¦ 
¦  Altres   ¦                  ¦  C - D <= 50     ¦ 
¦   condi-  ¦                  ¦  D - E <= 50     ¦ 
¦   cions   ¦                  ¦  C - E <= 70     ¦ 
+-------------------------------------------------+ 
Mida dels grànuls:  <= 1/3 del gruix del junt 
Contingut de matèries perjudicials:  <= 2% 
 
GRANULATS PROCEDENTS DE RECICLATGE DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIONS: 
El material ha de procedir d'una planta autoritzada legalment per al tractament de 
residus de la construcció. 
El material no ha de ser susceptible de cap mena de meteorització o d'alteració física 
o química sota les condicions mes desfavorables que presumiblement es puguin donar al 
lloc d'utilització. 
No han de donar lloc, amb l'aigua, a dissolucions que puguin causar danys a 
estructures, capes de ferms, o contaminar el sòl o corrents d'aigua. 
S'ha considerat que l'ús serà el reblert de rases amb canonades. 
Per a qualsevol utilització diferent d'aquesta, es requereix l'acceptació expressa de 
la direcció facultativa i la justificació mitjançant els assaigs que pertoquin que es 
compleixen les condicions requerides per l'us al que es pretén destinar. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
Cada remesa de sorra s'ha de descarregar en una zona ja preparada de sòl sec. 
Les sorres de tipus diferents s'han d'emmagatzemar per separat. 
Els àrids s'han d'emmagatzemar de tal manera que quedin protegits contra la 
contaminació, i evitant la seva possible segregació, sobretot durant el seu transport. 
Es recomana emmagatzemar-los sota cobert per evitar els canvis de temperatura del 
granulat, i en un terreny sec i net destinat a l'apilament dels àrids. Les sorres 
d'altres tipus s'han d'emmagatzemar per separat. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de 
Hormigón Estructural (EHE-08). 
 
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE MORTERS: 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de 
Hormigón Estructural (EHE-08). 
UNE-EN 12620:2003 Áridos para hormigón. 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F. 
 
SORRES PER A ALTRES USOS: 
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No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
L'entrega de granulat a l'obra ha d'anar acompanyada d'un full de subministrament 
proporcionat per el subministrador, en el que hi han de constar com a mínim les 
següents dades: 
- Identificació del subministrador 
- Número del certificat de marcatge CE o indicació d'autoconsum 
- Número de sèrie de la fulla de subministrament 
- Nom de la cantera 
- Data del lliurament 
- Nom del peticionari 
- Designació de l'àrid segons l'article 28.2 de la EHE 
- Quantitat de granulat subministrat 
- Identificació del lloc de subministrament 
El fabricant ha de proporcionar la informació relativa a la granulometria i a les 
toleràncies de l'àrid subministrat. 
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho 
sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema 
d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del 
CTE: 
 - Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques i edificació de 
Funcio: Aplicacions que exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits 
que han de ser definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de 
cada estat membre, 
 - Productes per a edificació, fabricació de productes de formigó prefabricat, 
carreteres i altres treballs d'obres públiques de Funcio: Aplicacions que exigeixen 
requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, 
reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre:  
     - Sistema 2+: Declaració de conformitat del fabricant i Certificació de Control 
de la Producció en Fàbrica 
 - Productes per a edificació, fabricació de productes de formigó prefabricat, 
carreteres i altres treballs d'obres públiques de Funcio: Aplicacions que no exigeixen 
requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, 
reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre, 
 - Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques i edificació de 
Funcio: Aplicacions que no exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * 
Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes administratives 
nacionals de cada estat membre:  
     - Sistema 4: Declaració de conformitat del fabricant 
El símbol de marcatge de conformitat CE s'ha d'estampar d'acord amb la Directiva 
93/68CE i ha d'estar visible sobre el producte o sobre etiqueta, embalatge o 
documentació comercial i ha d'anar acompanyat de la següent informació: 
- Número d'identificació de l'organisme de certificació 
- Nom o marca d'identificació i direcció del fabricant 
- Les dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge 
- Referència a la norma (UNE-EN 12620) 
- Descripció del producte (nom genèric, material, ús previst) 
- Designació del producte 
- Informació de les característiques essencials aplicables 
A la documentació del marcatge haurà d'indicar: 
- Nom del laboratori que ha realitzat els assajos 
- Data d'emissió del certificat 
- Garantia de que el tractament estadístic és l'exigit en el marcatge 
- Estudi de fins que justifiqui experimentalment el seu ús, en el cas que hi hagi 
àrids que no compleixen amb l'article 28.4.1. 
L'àrid reciclat ha d'incloure en la seva documentació: 
- Naturalesa del material 
- Planta productora de l'àrid i empresa transportista de la runa 
- Presència d'impureses 
- Detalls de la seva procedència 
- Altre informació que resulti rellevant 
 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Els àrids han de disposar del marcatge CE, de tal manera que la comprovació de la seva 
idoneïtat per al seu ús es farà mitjançant un control documental del marcatge per tal 
de determinar el compliment de les especificacions del projecte i de l'article 28 de 
la EHE. 

En el cas d'àrids d'autoconsum, el Constructor o el Subministrador ha d'aportar un 
certificat d'assaig, de com a màxim tres mesos d'antiguitat, realitzat en un 
laboratori de control dels contemplats en l'article 78.2.2.1 de la EHE, que verifiqui 
el compliment de les especificacions de l'àrid subministrat respecte l'article 28 de 
la EHE. 
La DF ha de poder valorar el nivell de garantia del distintiu, i en cas de no disposar 
de suficient informació, podrà determinar l'execució de comprovacions mitjançant 
assaigs. 
La DF, a més, ha de valorar si realitzar una inspecció a la planta de fabricació, a 
poder ser, abans del subministra de l'àrid, per comprovar la idoneïtat per a la seva 
fabricació. En cas necessari, la DF ha de poder realitzar els assaigs següents per a 
verificar la conformitat de les especificacions: 
- Matèria orgànica (UNE-EN 1744-1). 
- Terrossos d'argila (UNE 7133). 
- Material  retingut per el garbell 0.063 UNE (UNE EN 933-2) i que sura en un líquid 
de pes específic 2 (UNE EN 1744-1). 
- Compostos de sofre (SO3)- respecte al granulat sec (UNE-EN 1744-1). 
- Sulfats solubles en àcid (UNE-EN 1744-1). 
- Contingut de Ió CL- (UNE-EN 1744-1). 
- Assaig petrogràfic 
- Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment (UNE 146-507 i UNE 146-508). 
- Equivalent de sorra (UNE-EN 933-8). 
- Absorció d'aigua (UNE-EN 1097-6). 
- Assaig d'identificació per raigs X. 
- Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic (UNE-EN 1367-2) 
- Assaig granulomètric (UNE-EN 933-2) 
- Coeficient de friabilitat (UNE 83115) 
Un cop s'hagi realitzat l'apilament, s'ha de realitzar una inspecció visual, i si es 
considera necessari, s'han de prendre mostres per realitzar els assaigs corresponents. 
S'ha de poder acceptar la sorra que no compleixi amb els requisits sempre i quan 
mitjançant rentat, cribatge o mescla, assoleixi les condicions exigides. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No s'ha d'acceptar la sorra que no compleixi totes les especificacions indicades al 
plec de condicions. Si la granulometria no s'ajusta a la utilitzada per a 
l'establiment de les dosificacions aprovades, s'hauran de projectar i aprovar noves 
fórmules de treball. 
No s'han d'utilitzar àrids fins els quals l'equivalent de sorra sigui inferior a: 
- 70, en obres sotmeses a les classes I, IIa o IIb, i no sotmeses a cap classe 
específica d'exposició 
- 75, en la resta de casos 
En cas que les sorres procedents del matxuqueig de roques calcàries o de roques 
dolomítiques que no compleixin l'especificació de l'equivalent de sorra, s'han de 
poder acceptar si l'assaig del blau de metilè (UNE-EN 933-9) compleix el següent: 
- Per a obres amb classe general d'exposició I, IIa o IIb (i sense classe específica): 
<= 0,6% en pes 
- Resta de casos: <= 0,3% en pes 
Si el valor del blau de metilè fos superior als valors anteriors, i es presentin 
dubtes de la presència d'argila en els fins, s'ha de poder realitzar un assaig de 
rajos X per a la seva detecció i identificació: s'ha de poder utilitzar l'àrid fi si 
les argiles són del tipus caolinita o illita, i si les propietats del formigó amb 
aquest àrid són les mateixes que les d'un que tingui els mateixos components però 
sense els fins. 
S'han de  poder utilitzar sorres rodades, o procedents de roques matxucades, o 
escòries siderúrgiques adequades, en la fabricació de formigó d'ús no estructural. 
 
 
 
B7 - MATERIALS PER A IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS 
B74 - LÀMINES DE PVC 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B7421C00. 
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1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Làmina termoplàstica de policlorur de vinil plastificat, amb o sense armadura.  
S'han considerat els tipus de làmines següents:  
- Làmina no resistent a l'intempèrie, sense armadura, o amb armadura de fibra de vidre  
- Làmina resistent a l'intempèrie, sense armadura, o amb armadura de fibra de vidre, o 
de malla de polièster  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
La làmina estesa ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes. Les vores han de 
ser rectes.  
Ha de ser impermeable a l'aigua.  
S'ha de poder soldar pels procediments habituals (aire calent, alta freqüència, 
dissolvents, etc).  
Incompatibilitats: No s'ha de posar en contacte amb materials bituminosos, olis, 
greixos o productes que continguin dissolvents o d'altres materials que provoquin la 
migració dels plastificants del PVC. La làmina no resistent a la intèmperie no s'han 
d'exposar als raigs solars.  
En les làmines de dos components, les diferents capes han d'estar solidament 
adherides. Han de tenir una resistència adequada a la deslaminació.  
LÀMINES PER A IMPERMEABILITZACIÓ DE COBERTES:  
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, 
assajades segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el 
seu cas:  
- Defectes visibles (UNE-EN 1850-2)  
- Estanquitat a l'aigua (UNE-EN 1928 mètode B):  Ha de complir  
- Resistència dels cavalcaments (UNE-EN 12316-2):  >= valor declarat pel fabricant  
- Factor de transmissió del vapor d'aigua (UNE-EN 1931):  ± 30%  
- Resistència a l'esquinçament (UNE-EN 12310-2):  >= valor declarat pel fabricant per 
les direccions transversal i longitudinal de la làmina  
- Doblegat a baixa temperatura (UNE-EN 495-5):  <= temperatura de doblegat en fred 
declarada pel fabricant  
- Resistència a la tracció (UNE-EN 12311-2):  >= valor declarat pel fabricant  
- Resistència a l'impacte (UNE-EN 12691):  >= valor declarat pel fabricant  
- Resistència a la penetració de les arrels (UNE-EN 13948):  Ha de complir  
- Durabilitat (UNE-EN 1297):  Ha de complir  
La classificació respecte a la reacció al foc (Euroclasses) s'ha de determinar d'acord 
amb la norma UNE-EN 13501-1.  
La classificació respecte el comportament devant un foc extern s'ha de determinar 
d'acord amb la norma UNE-EN 13501-5.  
Toleràncies:  
- Gruix efectiu (làmina sense considerar el reforç) (UNE-EN 1849-2):  - 5%; + 10%  
- Llargària (UNE-EN 1848-2):  - 0%; + 5% 
- Amplària (UNE-EN 1848-2):  - 0,5%; + 1% 
- Rectitut (UNE-EN 1848-2):  ± 50 mm 
- Planor (UNE-EN 1848-2):  ± 10 mm  
Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN 13956.  
LÀMINES PER A BARRERES GEOSINTÈTIQUES:  
Els requisits de les làmines s'han considerat en funció dels usos següents: 
- Membranes d'impermeabilització en túnels i obres subterrànies (UNE-EN 13491) 
- Abocadors per a residus líquids (UNE-EN 13492) 
- Recintes d'emmagatzematge i abocadors de residus sòlids (UNE-EN 13493)  
- Làmines per a la construcció d'embassaments i preses (UNE-EN 13361)  
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, 
assajades segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el 
seu cas:  
- Característiques essencials:  
     - Permeabilitat a l'aigua (estanquitat als líquids) (UNE-EN 14150)  
     - Resistència a la tracció (ISO/R 527-66)  
     - Punxonament estàtic (UNE-EN ISO 12236)  
     - Durabilitat: 
          - Oxidació (UNE-EN 14575) 
          - Fissuració sota tensió en un medi ambient actiu (ASTM D 5397-99)  
- Característiques complementàries:  
     - Resistència a l'esquinçament (ISO 34)  
     - Plegabilitat a baixes temperatures (UNE-EN 495-5)  
     - Resistència a la penetració d'arrels (EN 14416)  
- Característiques complementàries per a condicions d'us específiques:  
     - Gruix (UNE-EN 1849-2)  
     - Massa per unitat de superfície (UNE-EN 1849-2)  
     - Allargament (ISO/R 527-66)  

     - Dilatació tèrmica (ASTM D 696-91)  
- Característiques complementàries per a ús en membranes d'impermeabilització en 
túnels i obres subterrànies:  
     - Durabilitat:  
          - Envelliment a la intempèrie (UNE-EN 12224)  
          - Microorganismes (UNE-EN 12225)  
          - Resistència química (UNE-EN 14414)  
- Característiques complementaries per a condicions d'us específiques en làmines 
d'impermeabilització en túnels i obres subterrànies:  
     - Reacció al foc  
Característiques essencials en làmines per a abocadors per a residus líquids o sòlids:  
     - Permeabilitat als gasos (ASTM D 1434)  
Característiques essencials en làmines per a abocadors per a residus líquids o sòlids, 
o per embassaments i preses:  
     - Durabilitat:  
          - Envelliment a la intempèrie (UNE-EN 12224)  
- Característiques complementàries en làmines per a abocadors per a residus líquids o 
sòlids, o per embassaments i preses:  
     - Fricció, cisallament directe (EN ISO 12957-1) 
     - Fricció pla inclinat (EN ISO 12957-2)  
- Característiques complementaries per a condicions d'us específiques en làmines per a 
abocadors de residus líquids o sòlids:  
     - Durabilitat:  
          - Resistència química (UNE-EN 14414)  
- Característiques complementaries per a condicions d'us específiques en làmines per a 
abocadors de residus líquids o sòlids o per embassaments i preses:  
     - Durabilitat:  
          - Microorganismes (UNE-EN 12225)  
     - Lixiviació (sol.lubilitat en aigua) (UNE-EN 14415)  
LÀMINA RESISTENT A LA INTEMPÈRIE:  
El PVC flexible ha de tenir en la seva composició els additius adequats que li 
confereixin resistència a la intempèrie i que evitin la migració dels plastificants 
per l'acció dels raigs ultraviolats.  
S'han de diferenciar clarament, pel color, de les làmines que no tenen tractament 
protector.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Embalades en rotlles, sense unions.  
Emmagatzematge: Els rotlles s'han de mantenir en el seu envàs, apilats en posició 
horitzontal amb un màxim de 5 filades posades en la mateixa direcció, entre 5°C i 
35°C, en llocs protegits del sol, la pluja i la humitat.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
LÀMINES PER A IMPERMEABILITZACIÓ DE COBERTES:  
UNE-EN 13956:2006 Láminas flexibles para impermeabilización. Láminas plásticas y de 
caucho para impermeabilización de cubiertas. Definiciones y características.  
LÀMINES PER A BARRERES GEOSINTÈTIQUES:  
UNE-EN 13361:2005 Barreras geosintéticas. Requisitos para su utilización en la 
construcción de embalses y presas.  
UNE-EN 13491:2005 Barreras geosintéticas. Requisitos para su utilización como 
membranas de impermeabilización frente a fluidos en la construcción de túneles y obras 
subterráneas.  
UNE-EN 13492:2006 Barreras geosintéticas. Requisitos para su utilización en la 
construcción de vertederos para residuos líquidos, estaciones de transferencia o 
recintos de confinamiento secundario.  
UNE-EN 13493:2006 Barreras geosintéticas. Requisitos para su utilización en la 
construcción de obras de almacenamiento y vertederos de residuos sólidos.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN LÀMINES PER A 
IMPERMEABILITZACIÓ DE COBERTES:  
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A cada rotlle o en la documentació que acompanya el producte, ha de figurar de forma 
clara i ben visible la informació següent:  

- Nom del fabricant o marca comercial  

- Data de fabricació  

- Identificació del producte  

- Llargària i amplària nominals  

- Gruix o massa  

- Indicació del tipus de PVC  

- Etiquetat segons el REAL DECRETO 255/2003 que regula l'envasat i etiquetatge de 
preparats perillosos  

- Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de 
desembre i 1328/1995 de 28 de juliol. El símbol normalitzat del marcatge CE s'ha 
d'acompanyar de la següent informació:  

     - El número d'identificació de l'organisme de certificació del Control de 
producció en fàbrica 

     - El nom o la marca comercial 

     - L'adreça enregistrada del fabricant 

     - Les dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge 

     - El número de certificat de conformitat CE o del certificat de control de 
producció en fàbrica 

     - Referència a la norma europea EN  

     - Descripció del producte: material base, armadura, acabat superficial i ús 
previst  

     - Informació sobre les característiques essencials  

Si el material ha de ser component del tancament exterior d'un edifici, el fabricant 
ha de declarar els valors de les propietats hídriques següents, d'acord amb 
l'especificat en l'apartat 4.1 del CTE/DB-HS 1: 

- Estanquitat 

- Resistència a la penetració d'arrels 

- Envelliment artificial per exposició prolongada a la combinació de radiació 
ultraviolada, altes temperatures i aigua 

- Resistència a la fluència 

- Estabilitat dimensional 

- Envelliment tèrmic 

- Flexibilitat a baixes temperatures 

- Resistència a la càrrega estàtica 

- Resistència a la càrrega dinàmica 

- Allargament al trencament 

- Resistència a la tracció  

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho 
sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema 
d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del 
CTE:  

 - Productes per a impermeabilització de cobertes:  

     - Sistema 2+: Declaració de prestacions 

 - Productes per a impermeabilització de cobertes subjectes al comportament al foc 
exterior de Nivell o Classe: productes classe F roof, 

 - Productes per a impermeabilització de cobertes subjectes a reacció al foc de Nivell 
o Classe: F:  

     - Sistema 4: Declaració de prestacions 

 - Productes per a impermeabilització de cobertes subjectes al comportament al foc 
exterior de Nivell o Classe: productes que requereixen assaig, 

 - Productes per a impermeabilització de cobertes subjectes a reacció al foc de Nivell 
o Classe: (A1, A2, B, C)**, D, E. ** Productes o materials per als quals una etapa 
clarament identificable en el procés de producció no suposa una millora en la 
classificació de reacció al foc (per exemple l'addició de retardadors d'ignició o la 
limitació de material orgànic):  

     - Sistema 3: Declaració de prestacions 

 - Productes per a impermeabilització de cobertes subjectes a reacció al foc de Nivell 
o Classe: (A1, A2, B, C)*. * Productes o materials per als quals una etapa clarament 
identificable en el procés de producció suposa una millora en la classificació de 
reacció al foc (per exemple l'addició de retardadors d'ignició o la limitació de 
material orgànic):  

     - Sistema 1: Declaració de prestacions  

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN LÀMINES PER A BARRERES 
GEOSINTÈTIQUES:  

A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents:  

- Nom del fabricant o marca comercial  

- Identificació del producte  

- Dimensions  

- Massa nominal per unitat de superfície (g/m2)  

- Tipus de polímer principal 

- Classificació del producte segons ISO 10318  

- Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de 
desembre i 1328/1995 de 28 de juliol. El símbol normalitzat del marcatge CE s'ha 
d'acompanyar de la següent informació:  

     - El número d'identificació de l'organisme de certificació del Control de 
producció en fàbrica 

     - El nom o la marca comercial 
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     - L'adreça enregistrada del fabricant 

     - Les dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge 

     - El número de certificat de conformitat CE o del certificat de control de 
producció en fàbrica 

     - Referència a la norma europea EN  

     - Informació de les característiques essencials segons annex ZA de l'UNE-EN  

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho 
sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema 
d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del 
CTE:  

     - Sistema 2+: Declaració de prestacions  

OPERACIONS DE CONTROL EN MEMBRANES:  

Inspecció visual del material en cada subministrament.  

El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials 
són coincidents amb l'establert en la DT. Aquest control ha de complir l'especificat 
en l'apartat 7.2 del CTE.  

Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), 
certificat de garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona física) i els 
documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides, inclòs la 
documentació corresponent al marcatge CE quan sigui pertinent.  

Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que el 
fabricant disposi de marques de qualitat, ha d'aportar-ne la documentació corresponent  

Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment 
reconeguda a un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels 
assaigs de control de recepció de les característiques del material garantides per la 
marca; i la DF sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al 
subministrament rebut. En qualsevol cas, la DF podrà sol·licitar assaigs de control de 
recepció si ho creu convenient.  

A la recepció dels productes es comprovarà: 

     - Correspondència als especificats en el plec de condicions i el projecte 

     - Que disposen de la documentació  certificacions exigides 

     - Que es corresponen amb les propietats demandades 

     - Que han estat assajats amb la freqüència establerta  

En el cas que es realitzi el control mitjançant assaigs, s'ha de fer les comprovacions 
següents:  

- Determinació de les característiques geomètriques sobre un 10% dels rotllos rebuts 
en cada subministrament.  

- Cada vegada que canviï el subministrador, i al menys en una ocasió al llarg de 
l'obra per a cada tipus de membrana, es demanaran al contractista els certificats del 
fabricant que garanteixin el compliment del plec de condicions tècniques, incloent els 
resultats dels assaigs següents, realitzats per un laboratori acreditat:  

     - Plegabilitat  

     - Migració de plastificants  

     - Envelliment artificial accelerat  

     - Resistència a la percussió  

     - Resistència a la tracció i allargament fins el trencament  

En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva 
representativitat, es realitzaran aquests assaigs sobre el material rebut, a càrrec 
del contractista.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls es realitzaran segons les indicacions de la DF. La presa de mostres del 
material es realitzarà d'acord amb la norma UNE-EN 13956, segons el tipus de làmina.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

No s'admetran les membranes que no es presentin en bon estat, degudament etiquetades i 
acompanyades amb el corresponent certificat de qualitat del fabricant on es 
garanteixin les condicions exigides.  

Els resultats dels assaigs d'identificació compliran les condicions del plec. En cas 
d'incompliment en una comprovació, es repetirà l'assaig sobre dues mostres més del 
mateix lot, acceptant-ne el conjunt, quan aquests resultin satisfactoris.  

En cas d'incompliment d'una comprovació geomètrica, es rebutjarà el rotlle 
corresponent, incrementant-ne el control, en primer lloc, fins al 20%, i si continuen 
les irregularitats, fins al 100% del subministrament.  

 

 
B7B - GEOTÈXTILS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B7B151B0. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Làmina formada per feltres de teixits sintètics.  
S'han considerat els materials següents:  
- Feltre de polipropilè format per filaments sintètics no teixits lligats 

mecànicament  
- Feltre de polièster termoestable fet amb fibres de polièster sense teixir, 

consolidat mecànicament mitjançant punxonament  
- Feltre amb un 70% de fibres de polipropilè i un 30% de fibres de polietilè, sense 

teixir, termosoldat  
- Feltre teixit de fibres de polipropilè  
- Fibra de vidre amb insercions de fils de reforç longitudinals  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
La funció principal del geotèxtil pot ser: 
- F: Filtració 
- S: Separació 
- R: Reforç 
- D: Drenatge 
- P: Protecció  
Un geotèxtil pot ser apte per varies funcions.  
La funció de separació no es pot especificar sola, ha d'anar amb la de filtració o 
reforç.  
La làmina estesa ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes. Les vores han de 
ser rectes.  
Ha de ser resistent a la perforació i als esforços de tracció en el seu pla.  
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Ha de ser permeable a l'aigua i al vapor.  
Ha de resistir l'acció dels agents climàtics i de les substàncies actives naturals del 
sòl.  
Els geotèxtils que no s'hagin sotmès a l'assaig de resistència a la intempèrie s'han 
de cobrir abans de 24 h des de la seva col·locació.  
Les característiques exigides per als geotèxtils estan en funció de l'ús i venen 
regulats per la norma corresponent. La relació ús-norma-funcions és la següent:  
- UNE-EN 13249: Carreteres i altres zones de trànsit, excepte vies ferroviàries i 

capes de rodadura asfàltica): F, R, F+S, F+R+S  
- UNE-EN 13250: Construccions ferroviàries: F, R, F+S, F+R+S  
- UNE-EN 13251: Moviments de terres, fonaments i estructures de contenció: F, R, F+S, 

R+S, F+R, F+R+S  
- UNE-EN 13252: Sistemes de drenatge: F, D, F+S, F+D, F+S+D  
- UNE-EN 13253: Obres per al control de l'erosió: protecció costera i revestiment de 

talussos: F, R, F+S, R+S, F+R, F+R+S  
- UNE-EN 13254: Construcció d'embassaments i presses: F, R, P, F+S, R+S, F+R, R+P, 

F+R+S  
- UNE-EN 13255: Construcció de canals: F, R, P, F+S, R+S, F+R, R+P, F+R+S  
- UNE-EN 13256: Construcció de túnels i estructures subterrànies: P  
- UNE-EN 13257: Abocadors de residus sòlids: F, R, P, F+S, R+S, F+R, R+P, F+R+S  
- UNE-EN 13265: Contenidors de residus líquids: F, R, P, F+R, R+P  
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, 
assajades segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el 
seu cas:  
Massa per unitat de superfície (UNE-EN 965)  
- Característiques essencials:  

- Resistència a la tracció (UNE-EN ISO 10319)  
- Durabilitat (UNE EN corresponent segons l'ús)  

- Característiques complementàries:  
- Deteriorament durant la instal.lació (UNE-ENV ISO 10722-1)  
- Resistència a la intempèrie (UNE-EN 12224), excepte en túnels  
- Allargament a la càrrega màxima (UNE-EN ISO 10319), en drenatge  

- Característiques complementàries per a condicions d'us específiques:  
- Resistència a la tracció d'unions i costures (UNE-EN ISO 10321)  
- Resistència a l'envelliment químic (UNE-EN ISO 13438, UNE-ENV 12447, UNE-ENV ISO 

12960)  
- Resistència a la degradació microbiològica (UNE-EN 1225)  
- Abrasió (UNE-EN ISO 13427), en construccions ferroviàries  
- Característiques de fricció (UNE-EN ISO 12957-1, UNE-EN ISO 12957-2), en drenatge  

Funció: Filtració (F).  
- Característiques essencials:  

- Resistència a la perforació dinàmica (UNE-EN 918)  
- Dimensió d'obertura característica (UNE-EN ISO 12956)  
- Permeabilitat a l'aigua perpendicularment al pla (UNE-EN ISO 11058)  

- Característiques complementàries:  
- Allargament a la càrrega màxima (UNE-EN ISO 10319)  

- Característiques complementàries per a condicions d'us específiques:  
- Punxonament estàtic (assaig CBR) (UNE-EN ISO 12236)  
- Característiques de fricció (UNE-EN ISO 12957-1, UNE-EN ISO 12957-2), excepte en 

drenatge  
Funció: Reforç (R) o Reforç i Separació (R+S):  
- Característiques essencials:  

- Allargament a la càrrega màxima (UNE-EN ISO 10319)  
- Punxonament estàtic (assaig CBR) (UNE-EN ISO 12236)  
- Resistència a la perforació dinàmica (UNE-EN 918)  

- Característiques complementàries:  
- Característiques de fricció (UNE-EN ISO 12957-1, UNE-EN ISO 12957-2)  
- Fluència en tracció (UNE-EN ISO 13431), excepte en carreteres  
- Permeabilitat a l'aigua perpendicularment al pla (UNE-EN ISO 11058)  

- Característiques complementàries per a condicions d'us específiques:  
- Fluència en tracció (UNE-EN ISO 13431), en carreteres  

Funció: Filtració i Separació (F+S):  
- Característiques essencials:  

- Punxonament estàtic (assaig CBR) (UNE-EN ISO 12236)  
- Resistència a la perforació dinàmica (UNE-EN 918)  
- Dimensió d'obertura característica (UNE-EN ISO 12956)  
- Permeabilitat a l'aigua perpendicularment al pla (UNE-EN ISO 11058)  

Funció: Reforç i Filtració (R+F) o Filtració, Reforç i Separació (F+R+S):  
- Característiques essencials:  

- Allargament a la càrrega màxima (UNE-EN ISO 10319)  

- Resistència a la perforació dinàmica (UNE-EN 918)  
- Dimensió d'obertura característica (UNE-EN ISO 12956)  
- Punxonament estàtic (assaig CBR) (UNE-EN ISO 12236), excepte en moviments de 

terres i fonaments  
- Permeabilitat a l'aigua perpendicularment al pla (UNE-EN ISO 11058), excepte en 

moviments de terres i fonaments  
Funció: Drenatge (D):  
- Característiques essencials:  

- Capacitat de fluxe d'aigua en el pla (UNE-EN ISO 12958)  
- Característiques complementàries:  

- Fluència en tracció (UNE-EN ISO 13431)  
Funció: Filtració i drenatge (F+D):  
- Característiques essencials:  

- Resistència a la perforació dinàmica (UNE-EN 918)  
- Capacitat de fluxe d'aigua en el pla (UNE-EN ISO 12958)  
- Dimensió d'obertura característica (UNE-EN ISO 12956)  
- Permeabilitat a l'aigua perpendicularment al pla (UNE-EN ISO 11058)  

Funció: Filtració, separació i drenatge (F+S+D):  
- Característiques essencials:  

- Resistència a la perforació dinàmica (UNE-EN 918)  
- Punxonament estàtic (assaig CBR) (UNE-EN ISO 12236)  
- Capacitat de fluxe d'aigua en el pla (UNE-EN ISO 12958)  
- Dimensió d'obertura característica (UNE-EN ISO 12956)  
- Permeabilitat a l'aigua perpendicularment al pla (UNE-EN ISO 11058)  

Funció: Protecció (P):  
- Característiques essencials:  

- Allargament a la càrrega màxima (UNE-EN ISO 10319)  
- Resistència a la perforació dinàmica (UNE-EN 918)  
- Eficàcia de la protecció:  (UNE-EN 13719, UNE-EN 14574)  

- Característiques complementàries per a condicions d'us específiques:  
- Característiques de fricció (UNE-EN ISO 12957-1, UNE-EN ISO 12957-2)  

Funció: Reforç i Protecció (R+P):  
- Característiques essencials:  

- Allargament a la càrrega màxima (UNE-EN ISO 10319)  
- Punxonament estàtic (assaig CBR) (UNE-EN ISO 12236)  
- Resistència a la perforació dinàmica (UNE-EN 918)  
- Eficàcia de la protecció:  (UNE-EN 13719, UNE-EN 14574)  

 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Empaquetat en rotlles, sense unions.  
Emmagatzematge: Els rotlles s'han de mantenir en el seu envàs, apilats en posició 
horitzontal amb un màxim de 5 filades posades en la mateixa direcció, entre 5°C i 
35°C, en llocs protegits del sol, la pluja i la humitat.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
UNE-EN 13249:2001 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en la 
construcción de carreteras y otras zonas de tráfico (excluyendo las vías férreas y las 
capas de rodadura asfáltica).  
UNE-EN 13250:2001 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en 
construcciones ferroviarias.  
UNE-EN 13251:2001 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en 
movimientos de tierras, cimentaciones y estructuras de contención.  
UNE-EN 13252:2001 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en 
sistemas de drenaje.  
UNE-EN 13253:2001 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en 
obras para el control de la erosión (protección costera y revestimiento de taludes).  
UNE-EN 13254:2001 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en la 
construcción de embalses y presas.  
UNE-EN 13255:2001 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en la 
construcción de canales.  
UNE-EN 13256:2001 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en la 
construcción de túneles y estructuras subterráneas.  
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UNE-EN 13257:2001 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en los 
vertederos de residuos sólidos.  
UNE-EN 13265:2001 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en 
proyectos de contenedores de residuos líquidos.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho 
sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema 
d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del 
CTE:  

 - Productes per a fonamentacions i murs de contenció de Funcio: Filtració i reforç, 

 - Productes per a canals de Funcio: Filtració, reforç i protecció, 

 - Productes per a sistemes de drenatge de Funcio: Filtració i drenatge, 

 - Productes per a vies fèrries de Funcio: Filtració i reforç, 

 - Productes per a túnels i estructures subterrànies de Funcio: Protecció, 

 - Productes per a embassaments i preses de Funcio: Filtració i reforç, 

 - Productes per a abocadors de residus sòlids de Funcio: Filtració i reforç, 

 - Productes per a carreteres i altres vies de trànsit de Funcio: Filtració i reforç, 

 - Productes per a obres de control de l'erosió de Funcio: Filtració i reforç, 

 - Productes per a projectes de contenidors de residus líquids de Funcio: Filtració, 
reforç i protecció:  

     - Sistema 2+: Declaració de Prestacions 

 - Productes per a embassaments i preses de Funcio: Separació, 

 - Productes per a carreteres i altres vies de trànsit de Funcio: Separació, 

 - Productes per a vies fèrries de Funcio: Separació, 

 - Productes per a obres de control de l'erosió de Funcio: Separació, 

 - Productes per a fonamentacions i murs de contenció de Funcio: Separació, 

 - Productes per a abocadors de residus sòlids de Funcio: Separació, 

 - Productes per a canals de Funcio: Separació, 

 - Productes per a sistemes de drenatge de Funcio: Separació:  

     - Sistema 4: Declaració de Prestacions  

A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents:  

- Nom del fabricant o marca comercial  

- Identificació del producte  

- Massa nominal en kg  

- Dimensions  

- Massa nominal per unitat de superfície (g/m2)  

- Tipus de polímer principal 

- Classificació del producte segons ISO 10318  

- Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de 
desembre i 1328/1995 de 28 de juliol. El símbol normalitzat del marcatge CE s'ha 
d'acompanyar de la següent informació:  

     - Numero d'identificació del organisme notificat (només per al sistema 2+) 

     - Marca del fabricant i lloc d'origen 

     - Dos últims dígits del any en que s'ha imprès el marcat CE. 

     - Número del certificat de conformitat del control de producció a fàbrica, en el 
seu cas  

- Referència a les normes aplicables  

     - Informació de les característiques essencials segons annex ZA de l'UNE-EN  

OPERACIONS DE CONTROL:  

Els punts de control més destacables són els següents:  

Inspecció visual del material en cada subministrament.  

El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials 
són coincidents amb l'establert en la DT. Aquest control ha de complir l'especificat 
en l'apartat 7.2 del CTE.  

Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), 
certificat de garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona física) i els 
documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides, inclòs la 
documentació corresponent al marcatge CE quan sigui pertinent.  

Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que el 
fabricant disposi de marques de qualitat, ha d'aportar-ne la documentació corresponent  

- Control de recepció mitjançant assaigs: En cas que disposi de la Marca AENOR, o 
altre legalment reconeguda a un país de la CEE, es podrà prescindir dels assaigs de 
control de recepció. La DF sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs 
corresponents al subministrament rebut, segons control de producció establert en la 
marca de qualitat de producte.  

A la recepció dels productes es comprovarà: 

     - Correspondència als especificats en el plec de condicions i el projecte 

     - Que disposen de la documentació  certificacions exigides 

     - Que es corresponen amb les propietats demandades 

     - Que han estat assajats amb la freqüència establerta  

- Determinació de les característiques geomètriques sobre un 10% dels rotllos rebuts 
en cada subministrament.  

OPERACIONS DE CONTROL EN LÀMINES EN TRACCIÓ MECÀNICA:  

Els punts de control més destacables són els següents:  
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- Cada 5000 m2 o fracció de geotèxtil de les mateixes característiques col·locat en 
obra, es realitzaran els assaigs següents: 

     - Massa per unitat de superfície (UNE EN 965) (UNE-EN ISO 9864) 

     - Tracció monodireccional longitudinal i transversal (UNE 40-528) (UNE-EN ISO 
10319) 

     - Allargament de trencament (UNE 40-528) (UNE-EN ISO 10319) 

     - Força de punxonament (BS 6906 /4) (UNE-EN ISO 12236) 

     - Resistència a la ruptura ulterior (esquinçament) (UNE 40529)   

OPERACIONS DE CONTROL EN LÀMINES SEPARADORES DE POLIPROPILÈ:  

Els punts de control més destacables són els següents:  

- Cada vegada que canviï el subministrador, i al menys en una ocasió al llarg de 
l'obra per a cada tipus de membrana, es demanaran al contractista els certificats 
del fabricant que garanteixin el compliment del plec de condicions tècniques, 
incloent els resultats dels assaigs següents, realitzats per un laboratori 
acreditat:  

- Pes  

- Resistència a la tracció i allargament fins el trencament  

- Resistència mecànica a la perforació  

- Permeabilitat (columna d'aigua de 10 cm)  

En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva 
representativitat, es realitzaran aquests assaigs sobre el material rebut, a càrrec 
del contractista.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris 
indicats a les normes de procediment corresponents.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

No s'admetran les membranes que no es presentin en bon estat, degudament etiquetades i 
acompanyades amb el corresponent certificat de qualitat del fabricant on es 
garanteixin les condicions exigides.  

En cas d'incompliment d'una comprovació geomètrica, es rebutjarà el rotlle 
corresponent, incrementant-ne el control, en primer lloc, fins al 20%, i si continuen 
les irregularitats, fins al 100% del subministrament.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN LÀMINES DE TRACCIÓ 
MECÀNICA:  

Els resultats dels assaig d'identificació compliran les condicions del plec amb les 
desviacions màximes següents: 

- Assaigs físics i mecànics: ± 5 % 

- Assaigs hidràulics: ± 10 %   

Si algun resultat queda fora d'aquestes toleràncies, es repetirà l'assaig sobre dues 
mostres més del mateix lot, acceptant-ne el conjunt, quan els nous resultats estiguin 
d'acord a l'especificat.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIÓ EN CAS D'INCOMPLIMENT EN LÀMINES SEPARADORES DE 
POLIPROPILÈ:  

Els resultats dels assaigs d'identificació compliran les condicions del plec. En cas 
d'incompliment en una comprovació, es repetirà l'assaig sobre dues mostres més del 
mateix lot, acceptant-ne el conjunt, quan aquests resultin satisfactoris.  

 

 
B7C - MATERIALS PER A AÏLLAMENTS TÈRMICS, AÏLLAMENTS ACÚSTICS I MATERIALS 
FONOABSORBENTS 
B7C2 - PLANXES DE POLIESTIRÈ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B7C23100. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Planxa rígida d'escuma de poliestirè amb estructura de cèl·lula tancada amb cantells 
rectes o amb forma especial per a connectar-se entre sí (encadellat, mitjamossa, etc.) 
i de superfície llisa o amb tractament (acanalada, relleu, , ranurada, etc.) 
S'han considerat els tipus següents: 
- Poliestirè expandit amb la cara llisa o ranurada 
- Poliestirè expandit ondulat o nervat 
- Poliestirè extruït: expandit per extrusió en un procés continu 
- Poliestirè expandit elastificat 
- Poliestirè expandit moldejat per a terra radiant 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la 
Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de 
qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les 
normes aplicables als estats membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de 
Lliure Canvi. 
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta 
ecològica europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la 
Comunitat Europea. 
No ha de tenir defectes superficials (de paral·lelisme a les seves cares, de 
balcaments, etc.), defectes en la massa detectables a simple vista (d'homogeneïtat, 
d'humitat, etc.) o contingut alt d'impureses que es determina per infraroigs. 
Ha de tenir un gruix i una estructura homogènia a tota la superfície. 
Les cares han de ser planes i paral·leles, els angles rectes i les arestes vives. 
Les plaques preparades per a la unió entre elles, han de tenir els cantells amb la 
forma adient per encadellar-los o preparats a mitjamossa, segons el cas. 
- Resistència tèrmica (UNE-EN 12667 o UNE-EN 12939):  >= 0.25 m2K/W 
- Conductivitat tèrmica (UNE-EN 12667 o UNE-EN 12939):  <= 0.060 W/mK 
 
POLIESTIRÈ EXPANDIT: 
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats per el 
fabricant, assajades segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància 
indicat, en el seu cas: 
- Estabilitat dimensional en condicions normals de temperatura i humitat (UNE-EN 
1603):  La variació relativa en llargària i amplària ha d'estar dins dels límits 
següents, en funció de la classe declarada per el fabricant: 
     - DS(N) 5: ± 0,5% 
     - DS(N) 2: ± 0,2 
- Estabilitat dimensional en condicions específiques de temperatura i humitat (UNE-EN 
1604):  Variació relativa en llargària i amplària:  ± 1% 
- Resistència a la flexió (UNE-EN 12089):  >= 50 kPa 
- Durabilitat: Els productes han de mantenir les característiques de conductivitat 
tèrmica, comportament front al foc i resistència a compressió invariables en el temps 
segons l'especificat en la UNE-EN 13163. 
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- Deformació sota condicions específiques de càrrega a compressió i temperatura (UNE-
EN 1605):  Els valors de deformació relativa han d'estar dins dels límits especificats 
en la taula 4 de la UNE-EN 13163, en funció del nivell declarat  
- Tensió de compressió al 10% de deformació (UNE-EN 826):  Els valors no poden ser 
inferiors als especificats en la taula 5 de la UNE-EN 13163, en funció del nivell 
declarat  
- Resistència a tracció perpendicular a les cares (UNE-EN 1607):  Els valors no poden 
ser inferiors als especificats en la taula 6 de la UNE-EN 13163, en funció del nivell 
declarat 
- Fluència a compressió (UNE-EN 1606):  Els valors no poden ser inferiors als 
declarats pel fabricant, en les condicions establertes en l'apartat 4.3.8 de la UNE-EN 
13163, en funció del nivell declarat  
- Absorció d'aigua (UNE-EN 12087):  Els valors no poden ser inferiors als especificats 
en la taules 8 i 9 de la UNE-EN 13163, en funció del nivell declarat 
- Resistència congelació-descongelació (300 cicles) (UNE-EN 12091):  
     - Reducció de la tensió de compressió al 10% de deformació:  <= 10% 
- Transmissió de vapor d'aigua (UNE-EN 12086):  <= valor declarat per el fabricant 
- Rigidesa dinàmica (UNE-EN 29052-1):  Els valors no poden ser inferiors als 
especificats en la taula 10 de la UNE-EN 13163, en funció del nivell declarat 
- Compressibilitat (UNE-EN 12431):  Ha de complir l'especificat en l'apartat 4.3.13 de 
la UNE-EN 13163  
La classificació respecte a la reacció al foc (Euroclasses) s'ha de determinar d'acord 
amb la norma UNE-EN 13501-1. 
Toleràncies: 
- Llargària (UNE-EN 822): El valor declarat per el fabricant ha d'estar dins dels 
límits següents en funció de la classe declarada: 
     - L1: ± 0,6% o ± 3 mm en planxes i -1% en rotlles 
     - L2: ± 2 mm en planxes i -1% en rotlles 
- Amplària (UNE-EN 822): El valor declarat per el fabricant ha d'estar dins dels 
límits següents en funció de la classe declarada: 
     - W1: ± 0,6% o ± 3 mm 
     - W2: ± 2 mm en planxes i ± 0,6% o ± 3 mm en rotlles 
- Gruix (UNE-EN 823): El valor declarat per el fabricant ha d'estar dins dels límits 
següents en funció de la classe declarada: 
     - T1:  ± 2 mm 
     - T2:  ± 1 mm 
- Rectangularitat (UNE-EN 824): El valor declarat per el fabricant ha d'estar dins 
dels límits següents en funció de la classe declarada: 
     - S1: ± 5 mm/1000 mm 
     - S2: ± 2 mm/1000 mm 
- Planor (UNE-EN 825): El valor declarat per el fabricant ha d'estar dins dels límits 
següents en funció de la classe declarada: 
     - P1: 30 mm 
     - P2:  15 mm 
     - P3:  10 mm 
     - P4:  5 mm  
Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN 13163. 
 
POLIESTIRÈ EXTRUÏT: 
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats per el 
fabricant, assajades segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància 
indicat, en el seu cas: 
- Estabilitat dimensional en condicions específiques de temperatura i humitat (UNE-EN 
1604): 
     - Variació relativa en llargària i amplària: ± 2% 
- Tensió de compressió al 10% de deformació (UNE-EN 826):  Els valors no poden ser 
inferiors als especificats en la taula 3 de la UNE-EN 13164, en funció del nivell 
declarat 
- Durabilitat: Els productes han de mantenir les característiques de conductivitat 
tèrmica, comportament front al foc i resistència a compressió invariables en el temps 
segons l'especificat en la UNE-EN 13164. 
- Tracció perpendicular a les cares (UNE-EN 1607):  Els valors no poden ser inferiors 
als especificats en la taula 5 de la UNE-EN 13164, en funció del nivell declarat 
- Fluència a compressió (UNE-EN 1606): Els valors no poden ser inferiors als declarats 
pel fabricant, en les condicions establertes en l'apartat 4.3.4 de la UNE-EN 13164, en 
funció del nivell declarat 
- Absorció d'aigua (UNE-EN 12087):  Els valors no poden ser inferiors als especificats 
en la taules 6 i 7 de la UNE-EN 13164, en funció del nivell declarat 
- Resistència congelació-descongelació (UNE-EN 12091):  
     - Reducció de la tensió de compressió al 10% de deformació:  <= 10% 

- Transmissió de vapor d'aigua (UNE-EN 12086):  <= valor declarat per el fabricant 
La classificació respecte a la reacció al foc (Euroclasses) s'ha de determinar d'acord 
amb la norma UNE-EN 13501-1. 
Toleràncies: 
- Llargària o amplària (UNE-EN 822): 
     - Llargària o Amplària nominal < 1000 mm:  ±8 mm 
     - Llargària o Amplària nominal >= 1000 mm:  ±10 mm 
- Escairat (UNE-EN 824):  ± 5 mm 
- Planor (UNE-EN 825): 
     - Llargària o Amplària nominal < 1000 mm:  ±7 mm 
     - Llargària o Amplària nominal 1000 a 2000 mm:  ±14 mm 
     - Llargària o Amplària nominal 2000 a 4000 mm:  ± 28 mm 
     - Llargària o Amplària nominal > 4000 mm:  ± 35 mm 
- Gruix (UNE-EN 823): El valor declarat per el fabricant ha d'estar dins dels límits 
següents en funció de la classe declarada: 
     - T1:  - 2 mm 
          - Gruix < 50 mm:  + 2 mm 
          - Gruix >= 50 mm i <= 120 mm: + 3 mm 
          - Gruix >= 120 mm: + 8 mm 
     - T2:  ± 1,5 mm  
     - T3:  ± 1 mm  
Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN 13164. 
 
PLACA DE POLIESTIRÈ EXPANDIT ELASTIFICAT: 
Aixafament, sotmès a 0,04 N/mm2:  <= 3 mm 
Rigidesa dinàmica:  <= 20 N/cm3 
 
PLACA PER A TERRA RADIANT: 
Ha de dur, en una de les seves cares, ressalts per allotjar els conductes de 
calefacció, la forma dels quals ha de permetre definir un traçat correcte de les 
conduccions. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Empaquetades en funda de plàstic. 
Emmagatzematge: Apilades horitzontalment sobre superfície plana i neta. S'han de 
protegir de la insolació directa i de l'acció del vent. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
POLIESTIRÈ EXPANDIT: 
UNE-EN 13163:2009 Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación. 
Productos manufacturados de poliestireno expandido (EPS). Especificación. 
 
POLIESTIRÈ EXTRUÏT: 
UNE-EN 13164:2009 Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación. 
Productos manufacturados de poliestireno extruido (XPS). Especificación. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
Sobre la mateixa planxa, sobre l'etiqueta o sobre l'embalatge, han de figurar de forma 
clara i ben visible, les dades següents: 
- Identificació del producte 
- Identificació del fabricant 
- Data de fabricació 
- Identificació del torn i del lloc de fabricació 
- Classificació segons la reacció al foc 
- Resistència tèrmica 
- Conductivitat tèrmica 
- Gruix nominal 
- Codi de designació segons el capítol 6 de la UNE-EN 13164 per al poliestirè extruït 
i la UNE-EN 13163 per al poliestirè expandit 
- Han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 
1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol 
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- Llargària i amplària nominals 
- Tipus de revestiment, en el seu cas 
Si el material ha de ser component de la part cega del tancament exterior d'un espai 
habitable, el fabricant ha de declarar el valor del factor de resistència a la difusió 
del vapor d'aigua (assajat segons UNE-EN 12086). 
Per al poliestirè expandit, el valor declarat pot ser el corresponent de la taula D.2. 
de la UNE-EN 13163, en funció de tipus. 
Si el material ha de ser component del tancament exterior d'un edifici, el fabricant 
ha de declarar els valors de les propietats hídriques següents, d'acord amb 
l'especificat en l'apartat 4.1 del DB HS 1: 
- Absorció d'aigua per capil·laritat 
- Succió o tasa d'absorció d'aigua inicial (kg/m2.min) 
- Absorció d'aigua a llarg termini o per immersió total (% o g/m3) 
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho 
sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema 
d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del 
CTE: 
 - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Nivell o 
Classe: (A1 a E)***, F. *** Productes o materials que no necessiten sotmetre's a 
assaig de reacció al foc (per exemple productes o materials de la classe A1 
conformement a la Decisió 96/603/CE, i les seves modificacions):  
     - Sistema 4: Declaració de conformitat del fabricant 
 - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Nivell o 
Classe: (A1, A2, B, C)**, D, E. ** Productes o materials per als quals una etapa 
clarament identificable en el procés de producció no suposa una millora en la 
classificació de reacció al foc (per exemple l'addició de retardadors d'ignició o la 
limitació de material orgànic), 
 - Productes per a usos no subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc:  
     - Sistema 3: Declaració de conformitat del fabricant i Assaig inicial de tipus 
 - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Nivell o 
Classe: (A1, A2, B, C)*. * Productes o materials per als quals una etapa clarament 
identificable en el procés de producció suposa una millora en la classificació de 
reacció al foc (per exemple l'addició de retardadors d'ignició o la limitació de 
material orgànic):  
     - Sistema 1: Certificació de Conformitat CE 
El fabricant ha de facilitar, si se li demana, el certificat de conformitat dels 
valors declarats evaluats segons la UNE-EN 13172. 
 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Inspecció visual del material en cada subministrament. 
El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials 
són coincidents amb l'establert en la DT. Aquest control ha de complir l'especificat 
en l'apartat 7.2 del CTE. 
Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), 
certificat de garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona física) i els 
documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides, inclòs la 
documentació corresponent al marcatge CE quan sigui pertinent. 
Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment 
reconeguda a un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels 
assaigs de control de recepció de les característiques del material garantides per la 
marca; i la DF sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al 
subministrament rebut. En qualsevol cas, la DF podrà sol·licitar assaigs de control de 
recepció si ho creu convenient. 
A la recepció dels productes es comprovarà: 
- Correspondència amb els especificats en el plec de condicions i el projecte 
- Que disposen de la documentació  certificacions exigides 
- Que es corresponen amb les propietats demandades 
- Que han estat assajats amb la freqüència establerta 
En el cas que es realitzi el control mitjançant assaigs, s'ha de fer les comprovacions 
següents: 
- Abans de començar l'obra, cada vegada que canviï el subministrador, i al menys en 
una ocasió al llarg de l'obra per a cada tipus de placa, es realitzaran els assaigs 
d'identificació següents: 
     - Densitat 
     - Conductivitat tèrmica 
     - Permeabilitat al vapor d'aigua 
     - Resistència a la compressió 
     - Coeficient de dilatació 
     - Reacció al foc 

- Determinació sobre un 10% de les plaques rebudes en cada subministrament de les 
característiques geomètriques següents (UNE-EN 13163) 
     - Amplària 
     - Llargària 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris 
indicats a les normes de procediment corresponents. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No s'admetran les plaques que no es presentin en bon estat, degudament etiquetades i 
acompanyades amb el corresponent certificat de qualitat del fabricant on es 
garanteixin les condicions exigides. 
Els resultats dels assaigs d'identificació compliran les condicions del plec. En cas 
d'incompliment en una comprovació, es repetirà l'assaig sobre dues mostres més del 
mateix lot, acceptant-ne el conjunt, quan aquests resultin satisfactoris. 
En cas d'incompliment d'una comprovació geomètrica, es rebutjarà el rotlle 
corresponent, incrementant-ne el control, en primer lloc, fins al 20%, i si continuen 
les irregularitats, fins al 100% del subministrament. 
 
 
 
B7J - MATERIALS PER A JUNTS, SEGELLATS I RECONSTRUCCIÓ VOLUMS 
B7J5 - SEGELLANTS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B7J50010. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Materials plàstics de diferent composició, sense forma específica que serveixen per a 
tancar un junt entre materials d'obra per a que en quedi garantida l'estanquitat. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Massilla de silicona: Màstic monocomponent de cautxú de silicona, d'elasticitat 
permanent, amb sistema reactiu acètic (àcid), amínic (bàsic) o neutre 
- Massilla de polisulfurs bicomponent: Màstic elastòmer bicomponent de resines epoxi i 
cautxú de polisulfurs amb additius i càrregues 
- Massilla de poliuretà monocomponent o bicomponent: Màstic de poliuretà amb additius 
i càrregues d'elasticitat permanent 
- Massilla acrílica: Màstic monocomponent de consistència plàstica de polímers 
acrílics en dispersió aquosa, amb additius i càrregues 
- Massilla de butils: Màstic monocomponent tixotròpic de cautxú butil d'elasticitat 
permanent 
- Massilla d'oleo-resines: Màstic monocomponent d'òleo-resines amb additius i 
càrregues de plasticitat permanent 
- Massilla de cautxú-asfalt: Massilla d'aplicació en fred, a base de betums asfàltics, 
resines, fibres minerals i elastómers 
- Massilla asfàltica d'aplicació en calent, a base de betums modificats amb elastòmers 
i càrregues minerals 
- Escuma de poliuretà en aerosol: Escuma monocomponent autoexpandible 
- Massilla per a junt de plaques de guix laminat 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració. 
Excepte la massilla de cautxú-asfalt, l'asfàltica i la utilitzada per a plaques de 
cartó-guix, la resta de massilles han de tenir la consistència adequada per a la seva 
aplicació amb pistola. 
Característiques físiques: 
+------------------------------------------------------------------+ 
¦Tipus massilla  ¦Densitat  ¦Temperatura ¦Deformació ¦Resistència a¦ 
¦                ¦ a 20°C   ¦d'aplicació ¦màx. a 5°C ¦  temperatura¦ 
¦                ¦ (g/cm3)  ¦            ¦           ¦             ¦ 
¦----------------¦----------¦------------¦-----------¦-------------¦ 
¦Silicona neutra ¦1,07-1,15 ¦ -10 - +35°C¦  20-30%   ¦ -45 - +200°C¦ 
¦Silicona àcida  ¦1,01-1,07 ¦ -10 - +35°C¦  20-30%   ¦     -       ¦ 
¦ó bàsica        ¦          ¦            ¦           ¦             ¦ 
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¦Polisulfur      ¦ >= 1,35  ¦ -10 - +35°C¦   30%     ¦ -30 - +70°C ¦ 
¦bicomponent     ¦          ¦            ¦           ¦             ¦ 
¦Poliuretà       ¦   1,2    ¦   5 - 35°C ¦  15-25%   ¦ -30 - +70°C ¦ 
¦monocomponent   ¦          ¦            ¦           ¦             ¦ 
¦Poliuretà       ¦ 1,5-1,7  ¦   5 - 35°C ¦   25%     ¦ -50 - +80°C ¦ 
¦bicomponent     ¦          ¦            ¦           ¦             ¦ 
¦Acrílica        ¦ 1,5-1,7  ¦   5 - 40°C ¦  10-15%   ¦ -15 - +80°C ¦ 
¦De butils       ¦1,25-1,65 ¦  15 - 30°C ¦   10%     ¦ -20 - +70°C ¦ 
¦D'óleo-resines  ¦1,45-1,55 ¦ -10 - +35°C¦   10%     ¦ -15 - +80°C ¦ 
+------------------------------------------------------------------+ 
Característiques mecàniques: 
+-----------------------------------------------------------------+ 
¦Tipus massilla   ¦Resistència a¦Mòdul d'elasticitat al ¦ Duresa  ¦ 
¦                 ¦  la tracció ¦100% d'allargament     ¦Shore A  ¦ 
¦                 ¦   (N/mm2)   ¦  (N/mm2)              ¦         ¦ 
¦-----------------¦-------------¦-----------------------¦---------¦ 
¦Silicona neutra  ¦   >= 0,7    ¦          0,2          ¦12° - 20°¦ 
¦Silicona àcida   ¦   >= 1,6    ¦          0,5          ¦25° - 30°¦ 
¦ó bàsica         ¦             ¦                       ¦         ¦ 
¦Polisulfur       ¦   >= 2,5    ¦          -            ¦   60°   ¦ 
¦bicomponent      ¦             ¦                       ¦         ¦ 
¦Poliuretà        ¦   >= 1,5    ¦          0,3          ¦30° - 35°¦ 
¦monocomponent    ¦             ¦   0,3 - 0,37 N/mm2    ¦         ¦ 
¦                 ¦             ¦(polimerització ràpida)¦         ¦ 
¦Poliuretà        ¦      -      ¦         1,5           ¦    -    ¦ 
¦bicomponent      ¦             ¦                       ¦         ¦ 
¦Acrílica         ¦      -      ¦          0,1          ¦    -    ¦ 
¦De butils        ¦      -      ¦          -            ¦15° - 20°¦ 
+-----------------------------------------------------------------+ 
 
MASSILLA DE SILICONA: 
Es vulcanitza a temperatura ambient per acció de la humitat de l'aire, i es converteix 
en una massa consistent i elàstica. 
Base:  Cautxú-silicona 
Allargament fins al trencament: 
- Neutra:  >= 500% 
- Àcida o bàsica:  >= 400% 
 
MASSILLA DE POLISULFURS BICOMPONENT: 
Un cop mesclats ambdós components a temperatura >= 10°C es transforma en un material 
elastomèric que vulcanitza sense retraccions, i no li afecta la humitat. 
La mescla ha de tenir un color uniforme en tota la seva superfície. 
Base:  Polisulfurs + reactiu 
Temperatura òptima de la mescla:  10°C - 20°C 
 
MASSILLA DE POLIURETÀ MONOCOMPONENT BICOMPONENT: 
Es vulcanitza a temperatura ambient per acció de la humitat de l'aire, i es converteix 
en una massa consistent i elàstica. 
La mescla ha de tenir un color uniforme en tota la seva superfície. 
Base: 
- Monocomponent:  Poliuretà 
- Bicomponent:  Poliuretà + reactiu 
Temperatura òptima de la mescla:  15°C - 20°C 
 
MASSILLA ACRÍLICA: 
El procés de reticulació comença a evaporar l'aigua de la massa, la qual es converteix 
en una pasta tixotròpica consistent i amb una certa elasticitat. 
Base:  Polímers acrílics 
 
MASSILLA DE BUTILS: 
Vulcanitza en evaporar-se el dissolvent i entrar en contacte amb l'aire, i es 
converteix en una pasta tixotròpica elàstica. 
Base:  Cautxú-butil 
 
MASSILLA D'OLEO-RESINES: 
En contacte amb l'aire, forma una pel·lícula superficial protectora i resistent i 
manté l'interior plàstic. 
Base:  Oleo-resines 
 
MASSILLA DE CAUTXÚ-ASFALT: 

Mesclats els components, sense escalfar els materials a una temperatura >= 38°C, ha de 
donar un producte homogeni amb la consistència adequada per a la seva aplicació per 
abocament, pressió o extrussió , com a mínim 1 hora després de la seva preparació. 
Base:  Cautxú-asfalt 
Resistència a la temperatura:  18°C - 100°C 
 
MASSILLA ASFÀLTICA: 
Resiliència a 25°C:  78% 
 
ESCUMA DE POLIURETÀ EN AEROSOL: 
Temps d'assecatge (23°C i 50% HR):  20-25 min 
Densitat (DIN 53420):  Aprox. 20 kg/m3 
Temperatura d'aplicació:  5°C - 20°C 
Resistència a la tracció (DIN 53571) 
- a 20°C:  15 N/cm2 
- a -20°C:  20 N/cm2 
Comportament al foc (DIN 4102):  Classe B2 
Resistència a la temperatura:  -40°C - +90°C 
 
MASSILLA PER A JUNTS DE PLAQUES DE GUIX LAMINAT: 
Ha de tenir la consistència adient per a la seva correcta aplicació. 
El fabricant ha de subministrar les instruccions necessàries per a la seva aplicació. 
Classificació dels materials: 
+----------------------------------------------------------------------------+ 
¦                        ¦           Principal mecanisme d'adormiment        ¦ 
¦                        ¦---------------------------------------------------¦ 
¦   DESCRIPCIÓ           ¦      Pasta d'assecat      ¦  Pasta d'adormiment   ¦ 
¦                        ¦(en pols o llesta per l'ús)¦     (Només en pols)   ¦ 
¦------------------------¦---------------------------¦-----------------------¦ 
¦Pasta de farcit         ¦            1A             ¦          1B           ¦ 
¦Pasta d'acabat          ¦            2A             ¦          2B           ¦ 
¦Compost mixt            ¦            3A             ¦          3B           ¦ 
¦Pasta sense cinta       ¦            4A             ¦          4B           ¦ 
+----------------------------------------------------------------------------+ 
 
MASSILLA DE CAUTXÚ-ASFALT O ASFÀLTICA: 
Característiques físiques: 
+----------------------------------------------------------------------+ 
¦         ¦         ¦ Penetració a   ¦Fluència a 60°C ¦Adherència      ¦ 
¦  Tipus  ¦Densitat ¦25°C,150g i 5s  ¦UNE 104-281(6-3)¦5 cicles a -18°C¦ 
¦massilla ¦(g/cm3)  ¦UNE 104-281(1-4)¦     (mm)       ¦UNE 104-281(4-4)¦ 
¦         ¦         ¦     (mm)       ¦                ¦                ¦ 
¦---------¦---------¦----------------¦----------------¦----------------¦ 
¦Cautxú   ¦1,35-1,5 ¦    <= 23,5     ¦      <= 5      ¦  Ha de complir ¦ 
¦asfalt   ¦(a 25°C) ¦                ¦                ¦                ¦ 
¦Asfàltica¦  1,35   ¦     <= 9       ¦      <= 5      ¦  Ha de complir ¦ 
+----------------------------------------------------------------------+ 
Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE 104-233. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Subministrament: En envàs hermètic. 
 
MASSILLA DE SILICONA, DE POLISULFURS, DE POLIURETÀ, ACRÍLICA, DE BUTILS, D'OLEO-
RESINES O ASFÀLTICA: 
Emmagatzematge: El producte s'ha d'emmagatzemar en el seu envàs tancat hermèticament, 
en posició vertical, en lloc sec i a una temperatura entre 5°C i 35°C. 
Temps recomanat d'emmagatzematge de sis a dotze mesos. 
 
MASSILLA DE CAUTXÚ-ASFALT: 
Emmagatzematge: En el seu envàs tancat hermèticament i protegit de la intempèrie. 
Temps màxim d'emmagatzematge sis mesos. 
 
ESCUMA DE POLIURETÀ: 
Emmagatzematge: el producte s'ha d'emmagatzemar en el seu envàs tancat hermèticament i 
a temperatura ambient al voltant dels 20°C. 
Temps màxim d'emmagatzematge nou mesos. 
 
MASSILLA PER A PLAQUES DE GUIX LAMINAT: 
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Ha de ser subministrat pel mateix fabricant de les plaques que s'utilitzin, a fi 
d'asegurar-ne la compatibilitat dels materials. 
Emmagatzematge: En envàs hermètic, protegit de la intempèrie. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
MASSILLA PER A PLAQUES DE GUIX LAMINAT: 
UNE-EN 13963:2006 Material para juntas para placas de yeso laminado. Definiciones, 
especificaciones y métodos de ensayo. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
Ha de portar impreses les dades següents: 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Identificació del producte 
- Color (excepte la massilla per a plaques de cartó-guix o escuma de poliuretà) 
- Instruccions d'ús 
- Pes net o volum del producte 
- Data de caducitat (excepte la massilla per a plaques de cartó-guix) 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN MASSILLA PER A PLAQUES DE GUIX 
LAMINAT: 
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho 
sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema 
d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del 
CTE: 
 - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Prestacio 
o Caracteristica: Altres, 
 - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Prestacio 
o Caracteristica: Reacció al foc. Productes que satisfan la Decisió de la Comissió 
96/603/CE modificada, 
 - Productes per a usos no subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc:  
     - Sistema 4: Declaració de conformitat del fabricant 
 - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Prestacio 
o Caracteristica: Reacció al foc:  
     - Sistema 3: Declaració de conformitat del fabricant i Assaig inicial de tipus 
El símbol de marcat de conformitat CE ha d'anar estampat sobre el producte o bé en 
l'etiqueta, embalatge o documentació comercial.  
El símbol de marcatge CE ha d'anar acompanyat de la següent informació:  
- Número o marca comercial i adreça registrada del fabricant 
- Els dos últims dígits de l'any en que es va fixar el marcat  
- Referència a la norma UNE-EN 13963 
- Descripció del producte:nom genèric, material i us previst 
- Informació sobre les característiques essencials 
 
OPERACIONS DE CONTROL EN MASSILLA ASFÀLTICA: 
- Control de les condicions del subministrament i recepció del certificat de qualitat 
corresponent on es garanteixi el compliment de les condicions establertes al plec. 
- Per a cada material segellant diferent o quan es modifiquin les condicions de 
subministrament, es realitzaran els assaigs d'identificació següents:(UNE 104281-0-1) 
     - Assaig de penetració  
     - Assaig de fluència  
     - Assaig d'adherència  
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN MASSILLA ASFÀLTICA: 
La presa de mostres del material per a determinar les seves característiques, es 
realitzarà d'acord a la norma UNE 104281-0-1. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN MASSILLA ASFÀLTICA: 
No s'acceptarà el material que no arribi acompanyat del corresponent certificat de 
control de fabricació garantint el compliment de les condicions establertes al plec. 

En el cas que qualsevol dels assaigs realitzats no resultés satisfactori, es repetirà 
el mateix sobre dues mostres més del mateix lot, acceptant-ne únicament quan els dos 
nous resultats compleixin les especificacions. 
 
 
 
B7JZ - MATERIALS AUXILIARS PER A JUNTS I SEGELLATS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B7JZ1010. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Materials amb finalitats diverses per a col·laborar i complementar l'elaboració de 
junts i segellats. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Cinta de cautxú cru 
- Cinta de paper resistent per a junts de plaques de cartó-guix 
- Cinta reforçada amb dues làmines metàl·liques per a cantonera de plaques de cartó-
guix 
- Emprimació prèvia per a segellats 
 
IMPRIMACIÓ PRÈVIA PER A SEGELLATS: 
No ha de produir defectes o alteracions físiques o químiques en el material 
segellador. 
Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fluir 
i anivellar-se correctament i deixar una capa uniforme després de l'assecatge. 
 
CINTA DE CAUTXÚ CRU: 
Cinta autoadhesiva a base de cautxú no vulcanitzat sense dissolvents, per a junts en 
sistemes d'impermeabilització amb membranes. 
 
CINTES PER A JUNTS EN PLAQUES DE GUIX LAMINAT: 
Amplària:  >= 5 cm 
Estabilitat dimensional de la cinta de paper: 
- Amplària:  < 0,4% 
- Llargària:   <2,5% 
Resistència al trencament:  >= 4,0 N per mm d'amplària 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
CINTA: 
Subministrament: En rotlles de diferents mides. 
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i de manera que no s'alterin les 
seves característiques. 
 
IMPRIMACIÓ PRÈVIA PER A SEGELLATS: 
Subministrament: Cada envàs ha de tenir impreses les dades següents: 
- Identificació del fabricant 
- Nom comercial del producte 
- Identificació del producte 
- Pes net o volum del producte 
- Data de caducitat 
- Instruccions d'ús 
- Limitacions de temperatura 
- Toxicitat i inflamabilitat 
Emmagatzematge: El producte s'ha d'emmagatzemar en un envàs tancat hermèticament, en 
lloc sec. S'ha de protegir de les gelades. 
 
CINTES PER A JUNTS EN PLAQUES DE GUIX LAMINAT: 
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho 
sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema 
d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del 
CTE: 
+----------------------------------------------------------------------------+ 
¦      Producte   ¦        Ús previst         ¦ Característiques ¦  Sistema  ¦ 
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¦-----------------¦---------------------------¦------------------¦-----------¦ 
¦                 ¦Per a tots els usos        ¦  Reacció al foc  ¦    3/4    ¦ 
¦Material per a   ¦que estiguin sotmesos      ¦------------------¦-----------¦ 
¦junts de plaques ¦a reglamentació de foc     ¦   Altres         ¦     4     ¦ 
¦guix laminat     ¦---------------------------¦------------------¦-----------¦ 
¦                 ¦Per a situacions i usos no ¦   Tots           ¦     4     ¦ 
¦                 ¦contemplats anteriorment   ¦                  ¦           ¦ 
+----------------------------------------------------------------------------+ 
   -Sistema 3: (productes que requereixen assaig): Declaració CE de conformitat del 
fabricant i informe o protocol dels assaigs inicials de tipus, realitzats per 
laboratori notificat. 
     - Sistema 4: Declaració CE de conformitat del fabricant 
El símbol de marcat de conformitat CE ha d'anar estampat sobre el producte o bé en 
l'etiqueta, embalatge o documentació comercial.  
El símbol de marcatge CE ha d'anar acompanyat de la següent informació:  
- Número o marca comercial i adreça registrada del fabricant 
- Els dos últims dígits de l'any en que es va fixar el marcat  
- Referència a la norma UNE-EN 13963 
- Descripció del producte:nom genèric, material i us previst 
- Informació sobre les característiques essencials 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
CINTES PER A JUNTS EN PLAQUES DE GUIX LAMINAT: 
UNE-EN 13963:2006 Material para juntas para placas de yeso laminado. Definiciones, 
especificaciones y métodos de ensayo. 
 
 
 
B8 - MATERIALS PER A REVESTIMENTS 
B89 - MATERIALS PER A PINTURES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B89ZV010. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Pintures, pastes i esmalts. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Pintura a la cola: Pintura a l'aigua formada per un aglomerant a base de coles 
cel·lulòsiques o anilàcies i pigments resistents als àlcalis 
- Pintura a la calç: Dissolució en aigua, l'aglutinant i el pigment de la qual és 
l'hidròxid de calç o la calç apagada 
- Pintura al ciment: Dissolució en aigua de ciment blanc tractat i pigments resistents 
a l'alcalinitat 
- Pintura al làtex: Pintura a base de polímers vinílics en dispersió 
- Pintura plàstica: Pintura formada per un aglomerant a base d'un polímer sintètic, en 
dispersió aquosa i pigments càrrega-estenedors resistents als àlcalis i a la 
intempèrie 
- Pintura acrílica: Pintura formada per copolímers acrílics amb pigments i càrregues 
inorgàniques, en una dispersió aquosa. Seca a l'aire per evaporació del dissolvent 
- Esmalt gras: Pintura formada per olis secants barrejats amb resines dures, naturals 
o sintètiques i dissolvents 
- Esmalt sintètic: Pintura formada per un aglomerant de resines alquídiques, soles o 
modificades, pigments resistents als àlcalis i a la intempèrie i additius modificadors 
de la brillantor. Seca a l'aire per evaporació del dissolvent 
- Esmalt de poliuretà d'un component: Pintura formada per un aglomerant de resines de 
poliuretà, soles o modificades, que catalitzen amb la humitat atmosfèrica i pigments 
resistents als àlcalis i a la intempèrie, dissolta en dissolvents adequats 

- Esmalt de poliuretà de dos components: Pintura formada per copolímers de resines de 
poliuretà fluïdificades i pigmentades. Seca per polimerització mitjançant un 
catalitzador 
- Esmalt de poliuretà uretanat: Pintura formada per resines uretanades 
- Esmalt epoxi: Revestiment de resines epoxi, format per dos components: un enduridor 
i una resina, que cal barrejar abans de l'aplicació. Seca per reacció química dels dos 
components 
- Esmalt en dispersió acrílica: Copolímers acrílics en una emulsió aquosa 
- Esmalt de clorcautxú: Seca a l'aire per evaporació del dissolvent 
- Pasta plàstica de picar: Pintura formada per un vehicle a base d'un polímer 
sintètic, en dispersió aquosa i pigments càrrega-estenedors resistents als àlcalis i 
la intempèrie 
 
PINTURA A LA COLA: 
Característiques de la pel·lícula líquida: 
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir 
coàguls, pells, dipòsits durs ni flotació de pigments. 
- Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa o amb 
corró. Ha de fer córrer la brotxa, ha de fluir, ha d'anivellar bé i ha de deixar una 
capa uniforme després de l'assecat 
- Finor de mòlta dels pigments (INTA 16 02 55):  < 50 micres 
- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A):  Ininflamable 
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29): 
     - Al tacte:  2 h 
     - Totalment sec:  4 h 
Característiques de la pel·lícula seca: 
- La pintura ha de ser de color estable. 
- Adherència (UNE 48032):  <= 2 
 
PINTURA A LA CALÇ: 
Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb 
brotxa, corró o procediments neumàtics fins a l'impregnació dels porus de la 
superfície a tractar. 
Després d'assecar-se s'han d'aplicar dues capes d'acabat. 
Un cop seca, ha de ser resistent a la intempèrie, ha d'endurir amb la humitat i el 
temps i ha de tenir propietats microbicides. 
 
PINTURA AL CIMENT: 
Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb 
brotxa, corró o pistola fins a l'impregnació de la superfície a tractar. 
Un cop seca ha de ser resistent a la intempèrie. 
 
PINTURA AL LÀTEX: 
Característiques de la pel·lícula líquida: 
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir 
coàguls, pells, ni dipòsits durs 
- Un cop preparada ha de fer córrer la brotxa, ha de fluir, ha d'anivellar bé i ha de 
deixar una capa uniforme després de l'assecat 
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):  
     - Al tacte:  < 30 
     - Totalment sec:  < 2 h 
Característiques de la pel·lícula seca: 
- Adherència (UNE 48032):  <= 2 
 
PINTURA PLÀSTICA: 
Característiques de la pel·lícula líquida: 
- La pintura continguda al seu envàs original recentment obert, no ha de presentar 
senyals de putrefacció, pells ni materies extranyes. 
- Amb l'envàs ple i sotmesa a agitació (UNE_EN 21513 i UNE 48-083) no ha de tenir 
coàguls, pells, dipòsits durs ni flotació de pigments 
- Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa o amb 
corró. Ha de fer córrer la brotxa, ha de fluir, ha d'anivellar bé i ha de deixar una 
capa uniforme després de l'assecat 
- Finor de mòlta dels pigments (INTA 16 02 55):  < 50 micres 
- Temps d'assecat a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29): 
     - Al tacte:  < 1 h 
     - Totalment sec:  < 2 h 
- Pes específic: 
     - Pintura per a interiors:  < 16 kN/m3 
     - Pintura per a exteriors:  < 15 kN/m3 
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- Rendiment:  > 6 m2/kg 
- Relació volum pigments + càrregues/volum pigments, pes càrregues, aglomerat sòlid 
(PVC): < 80% 
Característiques de la pel·lícula seca: 
- La pintura ha de ser de color estable, i per a exteriors, insaponificable. 
- Adherència (UNE 48032):  <= 2 
- Capacitat de recobriment (UNE 48-259):  Relació constant >= 0,98 
- Resistència al rentat (DIN 53778): 
     - Pintura plàstica per a interiors o pasta plàstica: >= 1000 cicles 
     - Pintura plàstica per a exteriors: >= 5000 cicles 
- Solidesa a la llum (NF-T-30.057):  Ha de complir 
- Transmissió del vapor d'aigua (NF-T-30.018):  Ha de complir 
 
PINTURA PLÀSTICA PER A EXTERIORS: 
Resistència a la immersió (UNE 48-144):  No s'observen canvis o defectes 
Resistència a la intempèrie (DIN 18363):  Ha de complir 
Resistència a l'abrasió (NF-T-30.015):  Ha de complir 
Resistència a la calor (UNE 48-033):  Ha de complir 
 
PINTURA ACRÍLICA: 
Característiques de la pel·lícula líquida: 
- Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb 
brotxa, corró o procediments pneumàtics 
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29): 
     - Al tacte:  < 4 h 
     - Totalment sec:  < 14 h 
Característiques de la pel·lícula seca: 
- La pintura ha de ser de color estable i insaponificable. 
- Ha de ser resistent a la intempèrie. 
 
ESMALT GRAS: 
Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb 
brotxa, corró o pistola fins a la impregnació de la superfície a tractar. 
Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A):  > 30°C 
Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29): 
- Al tacte:  < 1 h 
- Totalment sec:  < 6 h 
Un cop sec, ha de tenir bona resistència al fregament i al rentat. 
 
ESMALT SINTÈTIC: 
No ha de tenir resines fenòliques (INTA 16 04 23) ni de colofonia (INTA 16 04 22). 
Característiques de la pel·lícula líquida: 
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir 
coàguls, pells, dipòsits durs ni flotació de pigments. 
- Ha de tenir la consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer 
córrer la brotxa, ha de fluir bé i ha de deixar una capa uniforme després de 
l'assecatge. 
- Finor de mòlta dels pigments (INTA 16 02 55):  < 25 micres 
- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A):  > 30°C 
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29): 
     - Al tacte:  < 3 h 
     - Totalment sec:  < 8 h 
- Material volàtil (INTA 16 02 31):  >= 70 ± 5% 
- Rendiment per a una capa de 30 micres:  >= 5 m2/kg 
- Índex d'anivellament a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 89):  >= 5 
- Índex de despreniments a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 88):  >= 4 
Característiques de la pel·lícula seca: 
- La pintura ha de ser de color estable i insaponificable. 
- Adherència (UNE 48032):  <= 2 
- Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 02). 
- Envelliment accelerat (INTA 16 06 55): < 6 unitats pèrdua de lluminositat (INTA 16 
02 08) 
- Resistència a l'abrasió (UNE 56818):  Danys moderats 
- Esgrogueïment accelerat per colors amb reflectància aparent superior al 80% (INTA 
160.603): < 0,12 
 
ESMALT DE POLIURETÀ D'UN COMPONENT: 
Característiques de la pel·lícula líquida: 
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir 
coàguls, pells, dipòsits durs ni flotació de pigments. 

- Ha de tenir la consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer 
córrer la brotxa, ha de fluir bé i ha de deixar una capa uniforme després de 
l'assecatge. 
- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A):  > 30°C 
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29): 
     - Al tacte:  < 3 h 
     - Totalment sec:  < 8 h 
- Índex d'anivellament a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 89):  >= 5 
- Índex de despreniments a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 88):  >= 4 
Característiques de la pel·lícula seca: 
- La pintura ha de ser de color estable i insaponificable. 
- Adherència (UNE 48032):  <= 2 
- Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 02). 
- Envelliment accelerat (INTA 16 06 05): < 6 unitats pèrdua de lluminositat (INTA 16 
02 08) 
- Resistència a l'abrasió (UNE 56818):  Danys petits 
- Adherència i resistència a l'impacte: 
+----------------------------------------------------------------------+ 
¦                                         ¦A les 24 h¦ Al cap de 7 dies¦ 
¦-----------------------------------------¦----------¦-----------------¦ 
¦Adherència al quadriculat:               ¦  100%    ¦     100%        ¦ 
¦Impacte directe o indirecte:             ¦          ¦                 ¦ 
¦Bola de 12,5 des de 50 cm (INTA 160.266) ¦   Bé     ¦  Ha de complir  ¦ 
+----------------------------------------------------------------------+ 
- Resistència a la càrrega concentrada en moviment (UNE 56-814): Danys moderats   
- Resistència a la càrrega rodant (UNE 56-815): Danys petits  
- Resistència a la càrrega arrossegada (UNE 56-816): Danys petits  
- Resistència al ratllat (UNE 48-173): Resistent 
- Resistència a la calor (UNE 48-033):  Ha de complir 
- Resistència química: 
     - A l'àcid cítric al 10%:  15 dies 
     - A l'acid làctic al 5%:  15 dies 
     - A l'àcid acètic al 5%:  15 dies 
     - A l'oli de cremar:  Cap modificació 
     - Al xilol:  Cap modificació 
     - Al clorur sòdic al 20%:  15 dies 
     - A l'aigua:  15 dies 
 
ESMALT DE POLIURETÀ DE DOS COMPONENTS: 
Cal barrejar els dos components abans de l'aplicació. 
Característiques de la pel·lícula líquida: 
- Ha de tenir la consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer 
córrer la brotxa, ha de fluir bé i ha de deixar una capa uniforme després de 
l'assecatge. 
- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A):  > 30°C 
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29): 
     - Al tacte:  < 3 h 
     - Totalment sec:  < 8 h 
Característiques de la pel·lícula seca: 
- La pintura ha de ser de color estable i insaponificable. 
- Adherència (UNE 48032):  <= 2 
- Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 02). 
- Envelliment accelerat (INTA 16 06 55): < 6 unitats pèrdua de lluminositat (INTA 16 
02 08) 
- Resistència a l'abrasió (UNE 56818):  Danys petits 
- Ha de tenir bona resistència química als àcids diluïts, als hidrocarburs, les sals i 
als detergents. 
 
ESMALT DE POLIURETÀ URETANAT: 
Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb 
brotxa, corró o pistola fins a la impregnació de la superfície a tractar. 
Temps d'assecatge a 20°C:  1 - 2 h 
Ha de tenir bona resistència a l'aigua salada i al sol. 
 
ESMALT DE DISPERSIÓ ACRÍLICA: 
Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb 
brotxa, corró o pistola fins a la impregnació de la superfície a tractar. 
Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A):  Ininflamable 
Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29): 
- Al tacte:  < 20 min 
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- Totalment sec:  < 1 h 
 
ESMALT DE CLORCAUTXÚ: 
Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb 
brotxa o corró. 
Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29): 
- Al tacte:  < 30 min 
- Totalment sec:  < 2 h 
Ha de ser resistent a l'aigua dolça i salada, als àcids i als àlcalis. 
 
ESMALT EPOXI: 
Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb 
brotxa, corró o pistola. 
Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 29):  > 30°C 
Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29): 
- Al tacte:  < 30 min 
- Totalment sec:  < 10 h 
Ha de tenir bona resistència al desgast. 
Ha de ser resistent a l'àcid làctic 1%, acètic 10%, clorhídric 20%, cítric 30%, sosa i 
solucions bàsiques, als hidrocarburs (benzina, querosè) als olis animals i vegetals, a 
l'aigua, als detergents i a l'alcohol etílic 10%. 
Resistència mecànica (desprès de 7 dies de polimerització): 
- Tracció:  >= 16 N/mm2 
- Compressió:  >= 85 N/mm2 
Resistència a la temperatura:  80°C 
 
PASTA PLÀSTICA DE PICAR: 
Característiques de la pel·lícula líquida: 
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir 
coàguls, pells, dipòsits durs ni flotació de pigments. 
- Ha de tenir una consistència adequada. 
- Finor de mòlta dels pigments (INTA 16 02 55):  < 50 micres 
- Temps d'assecat a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29): 
     - Al tacte:  < 1 h 
     - Totalment sec:  < 2 h 
- Pes específic:  < 17 kN/m3 
- Relació: volum del pigment/volum de la resina (PVC):  < 80% 
Característiques de la pel·lícula seca: 
- La pintura ha de ser de color estable i insaponificable. 
- Adherència (UNE 48032):  <= 2 
- Resistència al rentat (DIN 53778): 
     - Pintura plàstica per a interiors o pasta plàstica: >= 1000 cicles 
     - Pintura plàstica per a exteriors: >= 5000 cicles 
- Solidesa a la llum (NF-T-30.057):  Ha de complir 
- Transmissió del vapor d'aigua (NF-T-30.018):  Ha de complir 
- Resistència a la immersió (UNE 48-144): No s'observen canvis o defectes 
- Resistència a la intempèrie (DIN 18363):  Ha de complir 
- Resistència a l'abrasió (NF-T-30.015):  Ha de complir 
- Resistència a la calor (UNE 48-033):  Ha de complir 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
PINTURA A LA COLA, AL LÀTEX, ACRÍLICA, PLÀSTICA, ESMALT GRAS, SINTÈTIC, DE POLIURETÀ, 
DE DISPERSIÓ ACRÍLICA, EPOXI I PASTA DE PICAR: 
Subministrament: En pots o bidons. 
Emmagatzematge: En llocs ventilats i no exposats al sol, dins del seu envàs tancat i 
sense contacte amb el terra. S'ha de preservar de les gelades. 
 
PINTURA A LA CALÇ: 
Subministrament de la calç aèria en terrossos o envasada. 
La calç hidràulica ha de subministrar-se en pols. 
Emmagatzematge: En llocs ventilats i no exposats al sol, dins del seu envàs tancat i 
sense contacte amb el terra. S'ha de preservar de les gelades. 
 
PINTURA AL CIMENT: 
Subministrament: En pols, en envasos adequats. 
Emmagatzematge: En llocs ventilats i no exposats al sol, dins del seu envàs tancat i 
sense contacte amb el terra. S'ha de preservar de les gelades. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN PINTURA A LA COLA, AL LÀTEX, 
ACRÍLICA, PLÀSTICA, ESMALT GRAS, SINTÈTIC, DE POLIURETÀ, DE DISPERSIÓ ACRÍLICA, EPOXI 
I PASTA DE PICAR: 
A cada envàs hi ha d'haver les dades següents: 
- Identificació del fabricant 
- Nom comercial del producte 
- Identificació del producte 
- Codi d'identificació 
- Pes net o volum del producte 
- Data de caducitat 
- Instruccions d'ús 
- Dissolvents adequats 
- Límits de temperatura 
- Temps d'assecatge al tacte, total i de repintat 
- Toxicitat i inflamabilitat 
- Proporció de la barreja i temps d'utilització, en els productes de dos components 
- Color i acabat, en la pintura plàstica o al làtex i en l'esmalt sintètic, de 
poliuretà 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN PINTURA A LA CALÇ: 
A cada envàs hi ha d'haver les dades següents: 
- Identificació del fabricant 
- Nom comercial del producte 
- Identificació del producte 
- Codi d'identificació 
- Pes net o volum del producte 
- Toxicitat i inflamabilitat 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN PINTURA AL CIMENT: 
A cada envàs hi ha d'haver les dades següents: 
- Identificació del fabricant 
- Nom comercial del producte 
- Identificació del producte 
- Codi d'identificació 
- Pes net o volum del producte 
- Instruccions d'ús 
- Temps d'estabilitat de la barreja 
- Temperatura mínima d'aplicació 
- Temps d'assecatge 
- Rendiment teòric en m/l 
- Color 
 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- En cada subministrament d'esmalt, es comprovarà que l'etiquetatge dels envasos 
contingui les dades exigides a les especificacions. 
El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials 
són coincidents amb l'establert en la DT. Aquest control ha de complir l'especificat 
en l'apartat 7.2 del CTE. 
Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), 
certificat de garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona física) i els 
documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides, inclòs la 
documentació corresponent al marcatge CE quan sigui pertinent. 
Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que el 
fabricant disposi de marques de qualitat, ha d'aportar-ne la documentació corresponent 
Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment 
reconeguda a un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels 
assaigs de control de recepció de les característiques del material garantides per la 
marca; i la DF sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al 
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subministrament rebut. En qualsevol cas, la DF podrà sol·licitar assaigs de control de 
recepció si ho creu convenient. 
- Comprovació de l'estat de conservació de la pintura, en un 10 % dels pots rebuts 
(INTA 16 02 26). 
 
OPERACIONS DE CONTROL EN PINTURA PLÀSTICA: 
- Recepció del certificat de qualitat del fabricant, on constin els resultats dels 
assaigs següents: 
     - Determinació de la finor de mòlta dels pigments INTA 16.02.55 (10.57)  
     - Temps d'assecatge INTA 16.02.29 (6.57)  
     - Pes específic UNE EN ISO 2811-1 
     - Capacitat de cobriment en humitat INTA 16.02.62(9.82)  
     - Capacitat de cobriment en sec INTA 16.02.61(2.58)  
     - Conservació de la pintura (cada 100 m2) INTA 16.02.26  
  En cas de no rebre aquests resultats abans del inici de l'activitat, o que la DF no 
els consideri representatius, el contractista haurà de realitzar els assaigs 
corresponents, al seu càrrec i fora del pressupost d'autocontrol. 
 
OPERACIONS DE CONTROL EN ESMALT SINTÈTIC I DE POLIURETÀ: 
- Recepció del certificat de qualitat del fabricant, on constin els resultats dels 
assaigs següents: 
     - Esmalt sintètic: 
          - Assaigs sobre la pintura líquida: 
               - Determinació de la finor de mòlta dels pigments INTA 16.02.55 (10.57) 
               - Punt d'inflamació INTA 16.02.32A (7.61) 
               - Contingut matèria volàtil INTA 16.02.31A (10.7) 
               - Índex d'anivellament INTA.16.02.89 (9.68)  
               - Índex de despreniments INTA 16.02.88 
               - Temps d'assecatge INTA 16.02.29 (6.57)  
          - Assaigs sobre la pel·lícula seca: 
               - Envelliment accelerat INTA 16.06.05 (10.74) ó UNE 48071 
               - Resistència a l'abrasió d'una capa UNE 48250 
               - Engroguiment accelerat INTA 16.06.05 (10.74) ó UNE 48071 
               - Conservació de la pintura INTA 16.02.26 
     - Esmalt de poliuretà: 
          - Assaigs sobre la pintura líquida: 
               - Punt d'inflamació INTA 16.02.32A (7.61) 
               - Índex d'anivellament INTA.16.02.89 (9.68) 
               - Índex de despreniments INTA 16.02.88 
               - Temps d'assecatge INTA 16.02.29 (6.57) 
          - Assaigs sobre la pel·lícula seca: 
               - Envelliment accelerat INTA 16.06.05 (10.74) ó UNE 48071 
               - Resistència al impacte UNE EN ISO 6272-1 
               - Càrrega concentrada en moviment UNE EN ISO 6272-1 
               - Resistència al ratllat UNE EN ISO 1518 
               - Resistència a l'abrasió d'una capa UNE 48250 
               - Resistència a agents químics UNE 48027 
               - Conservació de la pintura INTA 16.02.26  
               - Resistència al calor UNE 48033 
  En cas de no rebre aquests resultats abans del inici de l'activitat, o que la DF no 
els consideri representatius, el contractista haurà de realitzar els assaigs 
corresponents, al seu càrrec i fora del pressupost d'autocontrol. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris 
indicats a les normes de procediment corresponents. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No s'acceptaran els pots de pintura que no estiguin degudament etiquetats i/o 
certificats, així com els que presentin mal estat de conservació i/o emmagatzematge. 
En cas d'observar deficiències en l'estat de conservació d'un pot, es rebutjarà la 
unitat corresponent i s'incrementarà la inspecció, en primera instància, fins al 20 % 
dels pots subministrats. Si es continuen observant irregularitats, es passarà a 
controlar el 100% del subministrament. 
Els assaigs d'identificació han de resultar d'acord a les especificacions del plec i a 
les condicions garantides en el certificat del material. En cas d'incompliment, es 
realitzarà l'assaig sobre dues mostres més del mateix lot, acceptant-ne el conjunt 
sempre que els dos resultats estiguin d'acord a dites especificacions. 
 
 

 
B9 - MATERIALS PER A PAVIMENTS 
B96 - MATERIALS PER A VORADES 
B965 - PECES RECTES DE FORMIGÓ PER A VORADES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B965A6D0,B965A1C0,B965A2D0,B965A5E0. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Peça prefabricada de formigó no armat de forma prismàtica, massissa i amb una secció 
transversal adequada a les superfícies exteriors a les que delimita. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Monocapa: Peça formada per un sol tipus de formigó 
- Doble capa: Peça amb diferents tipus de formigó en la seva estructura principal i en 
la seva capa superficial 
S'han considerat les formes següents: 
- Recta 
- Corba 
- Recta amb rigola 
- Per a guals 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
La peça ha de tenir un color i una textura uniformes a tota la superfície. 
La cara vista no ha de tenir esquerdes, escantonaments ni altres defectes. 
Les cares horitzontals han de ser planes i paral·leles. 
El cantells poden ser bisellats, arrodonits, corbs o xamfranats. 
No han de ser visibles els granulats del morter en la capa vista. 
La textura i el color no han de presentar diferències significatives respecte de 
qualsevol mostra facilitada pel fabricant i aprovada pel comprador. 
En el cas de peces bicapa, no ha d'existir separació entre les dues capes. 
En les peces de color, pot estar acolorida la capa superficial o tota la peça. 
La forma d'expressió de les mesures ha de ser: Alçària x amplària. 
Gruix de la capa vista:  >= 4 mm 
Classes en funció de la resistència climàtica: 
- Classe 1 (marcat A):  sense mesura del % d'absorció d'aigua 
- Classe 2 (marcat B):  <= 6% d'absorció d'aigua 
- Classe 3 (marcat D):  valor mitjà <= 1 kg/m2 de pèrdua de massa desprès de l'assaig 
glaç-desglaç;  cap valor unitari > 1,5 
Classes en funció de la resistència al desgast per abrasió: 
- Classe 1 (marcat F):  sense mesura d'aquesta característica 
- Classe 3 (marcat H):  <= 23 mm 
- Classe 4 (marcat I):  <= 20 mm 
Classes en funció de la resistència a flexió: 
- Classe 1 (marcat S):  valor mitjà: >= 3,5 MPa;  valor unitari: >= 2,8 MPa 
- Classe 2 (marcat T):  valor mitjà: >= 5,0 MPa;  valor unitari: >= 4,0 MPa 
- Classe 3 (marcat U):  valor mitjà: >= 6,0 MPa;  valor unitari: >= 4,8 MPa 
Les característiques dimensionals, físiques i mecàniques han de complir les 
especificacions de la norma UNE-EN 1340 i s'han de determinar segons aquesta norma. 
Toleràncies: 
- Desviació de la llargària respecte de la llargària nominal:  ± 1% al mm més pròxim, 
>= 4 mm, <= 10 mm 
- Desviació d'altres dimensions, excepte el radi: 
     - Cares vistes:  ± 3% al mm més pròxim, >= 3 mm, <= 5 mm 
     - Altres parts:  ± 5% al mm més pròxim, >= 3 mm, <= 10 mm 
- Desviació màxima respecte de la planor i la rectitud en les cares planes i cantells 
rectes: 
     - Dispositiu de mesura de 300 mm de llargària:  ± 1,5 mm 
     - Dispositiu de mesura de 400 mm de llargària:  ± 2 mm 
     - Dispositiu de mesura de 500 mm de llargària:  ±2,5 mm 
     - Dispositiu de mesura de 800 mm de llargària:  ± 4 mm 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
UNE-EN 1340:2004 Bordillos prefabricados de hormigón. Especificaciones y métodos de 
ensayo. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
A l'albarà de lliurament, hi ha de constar la següent informació com a mínim: 
- Identificació del fabricant o la fàbrica 
- Data d'entrega del producte, quan es produeix abans de la considerada com a apta per 
a l'ús 
- Identificació de les classes en relació a la resistència climàtica, la resistència a 
l'abrasió i la resistència a la flexió 
- Referència a la norma UNE-EN 1340 
- Identificació del producte 
- Marcat CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de 
desembre i 1328/1995 de 28 de juliol 
Sobre un 0,5 % de les peces, amb un mínim d'una unitat per paquet, o a l'embalatge 
quan no sigui reutilitzat, hi ha de constar la següent informació: 
- Identificació del fabricant o la fàbrica 
- Data de producció 
- Data d'entrega del producte, quan es produeix abans de la considerada com a apta per 
a l'ús. 
- Identificació de les classes en relació a la resistència climàtica, la resistència a 
l'abrasió i la resistència a la flexió 
- Referència a la norma UNE-EN 1340 
- A l'embalatge: marcat CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 
1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol 
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho 
sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema 
d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del 
CTE: 
 - Productes per a usos interns incloent les premises de transport públic de Nivell o 
Classe: A1*. * Productes o materials que no necessiten sotmetre's a assaig de reacció 
al foc (per exemple productes o materials de la classe A1 conformement a la Decisió 
96/603/CE, i les seves modificacions), 
 - Productes per a cobertes de Nivell o Classe: es considera que satisfan els 
requisits enfront del foc extern **. ** Decisió de la Comissió 2000/553/CE, 
modificada, 
 - Productes per a ús extern i acabat de carrers, cobrint àrees externes de circulació 
de vianants i de vehicles:  
     - Sistema 4: Declaració de conformitat del fabricant 
 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- En cada subministrament, es realitzaran els controls següents: 
     - Inspecció visual del material, identificació de les marques corresponents (UNE-
EN 1339, UNE-EN 1340) i recepció del certificat de qualitat del fabricant. 
     - Control dimensional sobre un 10 % de les peces rebudes (UNE-EN 1339, UNE-EN 
1340) 
- Per a cada subministrador diferent, es prendran 3 mostres (sèries) de 3 peces 
cadascuna, per tal de realitzar els següents assaigs: 
     - Resistència a flexió (UNE-EN 1340) 
     - Absorció d'aigua (UNE-EN 1340) 
     - Resistència a compressió de testimonis extrets de les peces de vorada (UNE-EN 
12390-3) 
En cas de que el material disposi de la Marca AENOR, o una altra legalment reconeguda 
a un país de la UE, s'ha de poder prescindir dels assaigs de control de recepció. La 
DF ha de sol·licitar, en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al 
subministrament rebut, segons control de producció establert a la marca de qualitat 
del producte. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Les mostres es prendran a l'atzar segons les instruccions de la DF i els criteris de 
la norma UNE-EN 1339, UNE-EN 1340. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No s'acceptaran les peces que no superin la inspecció visual, que no estiguin 
correctament identificades o que no arribin acompanyades del certificat de qualitat 
del fabricant. 
La totalitat de les peces sobre les que es realitza el control geomètric, han de 
complir les especificacions del plec. En cas d'incompliment, s'incrementarà el 
control, en primer lloc, fins al 20% de les peces rebudes, i si continuen observant-se 
irregularitats, fins al 100% del subministrament. 
En els assaigs de resistència a flexió i absorció d'aigua, s'han de complir, en cada 
una de les 3 mostres, les condicions de valor mitjà i valor individual indicats a les 
especificacions. Si una sèrie no compleix aquest requisit, es podran realitzar 
contrassaigs sobre dues mostres més (de 3 peces cadascuna) procedents del mateix lot, 
acceptant-ne el conjunt si ambdues resulten conformes a l'especifica't. 
 
 
 
B97 - MATERIALS PER A RIGOLES 
B974 - PECES DE MORTER DE CIMENT PER A RIGOLES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B97422E1. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Peça prefabricada de morter de ciment blanc.  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Ha de tenir un color uniforme i una textura llisa a tota la superfície, amb els angles 
i les arestes rectes i la cara plana. 
No pot tenir imperfeccions a la cara vista.  
La forma d'expressió de les mesures sempre ha de ser: Llargària x amplada x gruix.  
Absorció d'aigua (UNE 127002):  <= 7,5%  
Tensió de trencament a la flexió (UNE 127-006 i UNE 127-007): 
- Cara a tracció:  >= 5 N/mm2 
- Dors a tracció:  >= 4 N/mm2  
Gelabilitat (UNE 127004):  Absència de senyals de trencament o deteriorament  
Toleràncies:  
- Dimensions:  ± 1 mm  
- Gruix:  ± 3 mm  
- Angles, variació sobre un arc de 20 cm de radi:  ± 0,4 mm  
- Rectitud d'arestes:  ± 0,4 mm  
- Balcaments:  ± 0,5 mm  
- Planor:  ± 0,4 mm  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Embalades en palets.  
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i d'impactes.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* UNE 127001:1990 Baldosas de cemento. Definiciones, clasificación, características y 
recepción en obra.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
OPERACIONS DE CONTROL:  

Els punts de control més destacables són els següents:  
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- En cada subministrament, es realitzaran els controls següents: 

     - Inspecció visual del material, identificació de les marques corresponents (UNE-
EN 1339) i recepció del certificat de qualitat del fabricant. 

     - Control dimensional sobre un 10 % de les peces rebudes (UNE-EN 1339)  

- Per a cada subministrador diferent, es prendran 12 mostres (6 de 3 peces cadascuna i 
6 de 6 peces) per tal de realitzar els següents assaigs: 

     - Sobre 3 mostres de 3 peces (UNE-EN 1339): 

          - Absorció d'aigua  

          - Gelabilitat  

          - Permeabilitat i absorció d'aigua per la cara vista  

          - Resistència al xoc  

     - Sobre 6 mostres de 6 peces cadascuna (UNE-EN 1339) 

          - Resistència a flexió  

          - Estructura   

En cas de que el material disposi de la Marca AENOR, o una altra legalment reconeguda 
a un país de l'UE, s'ha de poder prescindir dels assaigs de control de recepció. La DF 
ha de sol·licitar, en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al 
subministrament rebut, segons control de producció establert a la marca de qualitat 
del producte.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Les mostres es prendran a l'atzar segons les instruccions de la DF i els criteris de 
la norma UNE-EN 1339.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

No s'acceptaran les peces que no superin la inspecció visual, que no estiguin 
correctament identificades o que no arribin acompanyades del certificat de qualitat 
del fabricant.  

La totalitat de les peces sobre les que es realitza el control geomètric, han de 
complir les especificacions del plec. En cas d'incompliment, s'incrementarà el 
control, en primer lloc, fins al 20% de les peces rebudes, i si continuen observant-se 
irregularitats, fins al 100% del subministrament.  

En els assaigs de resistència a flexió i absorció d'aigua, s'han de complir, en cada 
una de les 3 mostres, les condicions de valor mitjà i valor individual indicats a les 
especificacions. Si una sèrie no compleix aquest requisit, es podran realitzar 
contrassaigs sobre dues mostres més (de 3 peces cadascuna) procedents del mateix lot, 
acceptant-ne el conjunt si ambdues resulten conformes a l'especifica't.  

 

 
B98 - PECES ESPECIALS PER A GUALS 
B985 - PECES ESPECIALS DE FORMIGÓ PER A GUALS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B985A700. 

 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Peça prefabricada de formigó no armat de forma prismàtica, massissa i amb una secció 
transversal adequada a les superfícies exteriors a les que delimita.  
S'han considerat els tipus següents: 
- Monocapa: Peça formada per un sol tipus de formigó 
- Doble capa: Peça amb diferents tipus de formigó en la seva estructura principal i en 
la seva capa superficial  
S'han considerat les formes següents: 
- Recta 
- Corba 
- Recta amb rigola 
- Per a guals  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
La peça ha de tenir un color i una textura uniformes a tota la superfície.  
La cara vista no ha de tenir esquerdes, escantonaments ni altres defectes.  
Les cares horitzontals han de ser planes i paral·leles.  
El cantells poden ser bisellats, arrodonits, corbs o xamfranats.  
No han de ser visibles els granulats del morter en la capa vista.  
La textura i el color no han de presentar diferències significatives respecte de 
qualsevol mostra facilitada pel fabricant i aprovada pel comprador.  
En el cas de peces bicapa, no ha d'existir separació entre les dues capes.  
En les peces de color, pot estar acolorida la capa superficial o tota la peça.  
Gruix de la capa vista:  >= 4 mm  
Classes en funció de la resistència climàtica: 
- Classe 1 (marcat A):  sense mesura del % d'absorció d'aigua 
- Classe 2 (marcat B):  <= 6% d'absorció d'aigua 
- Classe 3 (marcat D):  valor mitjà <= 1 kg/m2 de pèrdua de massa desprès de l'assaig 
glaç-desglaç;  cap valor unitari > 1,5  
Classes en funció de la resistència al desgast per abrasió: 
- Classe 1 (marcat F):  sense mesura d'aquesta característica 
- Classe 3 (marcat H):  <= 23 mm 
- Classe 4 (marcat I):  <= 20 mm  
Classes en funció de la resistència a flexió: 
- Classe 1 (marcat S):  valor mitjà: >= 3,5 MPa;  valor unitari: >= 2,8 MPa 
- Classe 2 (marcat T):  valor mitjà: >= 5,0 MPa;  valor unitari: >= 4,0 MPa 
- Classe 3 (marcat U):  valor mitjà: >= 6,0 MPa;  valor unitari: >= 4,8 MPa  
Les característiques dimensionals, físiques i mecàniques han de complir les 
especificacions de la norma UNE-EN 1340 i s'han de determinar segons aquesta norma.  
Toleràncies:  
- Desviació de la llargària respecte de la llargària nominal:  ± 1% al mm més pròxim, 
>= 4 mm, <= 10 mm 
- Desviació d'altres dimensions, excepte el radi: 
     - Cares vistes:  ± 3% al mm més pròxim, >= 3 mm, <= 5 mm 
     - Altres parts:  ± 5% al mm més pròxim, >= 3 mm, <= 10 mm  
- Desviació màxima respecte de la planor i la rectitud en les cares planes i cantells 
rectes: 
     - Dispositiu de mesura de 300 mm de llargària:  ± 1,5 mm 
     - Dispositiu de mesura de 400 mm de llargària:  ± 2 mm 
     - Dispositiu de mesura de 500 mm de llargària:  ±2,5 mm 
     - Dispositiu de mesura de 800 mm de llargària:  ± 4 mm  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
UNE-EN 1340:2004 Bordillos prefabricados de hormigón. Especificaciones y métodos de 
ensayo.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
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CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  

A l'albarà de lliurament, hi ha de constar la següent informació com a mínim: 

- Identificació del fabricant o la fàbrica 

- Data d'entrega del producte, quan es produeix abans de la considerada com a apta per 
a l'ús 

- Identificació de les classes en relació a la resistència climàtica, la resistència a 
l'abrasió i la resistència a la flexió 

- Referència a la norma UNE-EN 1340 

- Identificació del producte 

- Marcat CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de 
desembre i 1328/1995 de 28 de juliol 

Sobre un 0,5 % de les peces, amb un mínim d'una unitat per paquet, o a l'embalatge 
quan no sigui reutilitzat, hi ha de constar la següent informació: 

- Identificació del fabricant o la fàbrica 

- Data de producció 

- Data d'entrega del producte, quan es produeix abans de la considerada com a apta per 
a l'ús. 

- Identificació de les classes en relació a la resistència climàtica, la resistència a 
l'abrasió i la resistència a la flexió 

- Referència a la norma UNE-EN 1340 

- A l'embalatge: marcat CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 
1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol  

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho 
sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema 
d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del 
CTE:  

 - Productes per a usos interns incloent les premises de transport públic de Nivell o 
Classe: A1*. * Productes o materials que no necessiten sotmetre's a assaig de reacció 
al foc (per exemple productes o materials de la classe A1 conformement a la Decisió 
96/603/CE, i les seves modificacions), 

 - Productes per a cobertes de Nivell o Classe: es considera que satisfan els 
requisits enfront del foc extern **. ** Decisió de la Comissió 2000/553/CE, 
modificada, 

 - Productes per a ús extern i acabat de carrers, cobrint àrees externes de circulació 
de vianants i de vehicles:  

     - Sistema 4: Declaració de Prestacions  

 

 
B9E - MATERIALS PER A PAVIMENTS DE PANOTS I MOSAICS HIDRÀULICS 
B9E1 - PANOTS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 
B9E13200. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Peça prefabricada feta amb ciment, granulats i eventualment amb colorants, per a 
pavimentació.  
S'han considerat les peces següents:  
- Panot gris per a voreres  
- Panot de color amb tacs per a pas de vianants  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
La peça ha de tenir un color i una textura uniformes a tota la superfície.  
La cara vista no ha de tenir esquerdes, escantonaments ni altres defectes.  
Les cares horitzontals han de ser planes i paral·leles.  
El cantells de la cara vista han de ser bisellats o arrodonits.  
No han de ser visibles els granulats del morter en la capa vista.  
La textura i el color no han de presentar diferències significatives respecte de 
qualsevol mostra facilitada pel fabricant i aprovada pel comprador.  
Les peces poden ser monocapa, amb un sols tipus de formigó, o bicapa, amb diferents 
tipus en la seva estructura principal i en la seva capa superficial.  
En el cas de peces bicapa, no ha d'existir separació entre les dues capes.  
En les peces de color, pot estar acolorida la capa superficial o tota la peça.  
La forma d'expressió de les mesures sempre ha de ser: Llargària x amplària x gruix.  
Llargària:  <= 1 m 
Relació entre la llargària total i el gruix:  > 4  
Gruix de la capa vista:  >= 4 mm  
Les característiques dimensionals, físiques i mecàniques han de complir les 
especificacions de la norma UNE-EN 1339 i s'han de determinar segons aquesta norma.  
Toleràncies:  
- Desviació de la llargària respecte de la llargària nominal: 
     - Classe 1 (marcat N):  ± 5 mm 
     - Classe 2 (marcat P): 
          - Dimensions nominals de la peça <= 600 mm:  ± 2 mm 
          - Dimensions nominals de la peça > 600 mm:  ± 3 mm 
     - Classe 3 (marcat R):  ± 2 mm 
- Desviació de l'amplària respecte de l'amplària nominal: 
     - Classe 1 (marcat N):  ± 5 mm 
     - Classe 2 (marcat P): 
          - Dimensions nominals de la peça <= 600 mm:  ± 2 mm 
          - Dimensions nominals de la peça > 600 mm:  ± 3 mm 
     - Classe 3 (marcat R):  ± 2 mm 
- Desviació del gruix respecte del gruix nominal: 
     - Classe 1 (marcat N):  ± 3 mm 
     - Classe 2 (marcat P): 
          - Dimensions nominals de la peça <= 600 mm:  ± 3 mm 
          - Dimensions nominals de la peça > 600 mm:  ± 3 mm 
     - Classe 3 (marcat R):  ± 2 mm 
- Diferència entre dues mesures de llargària, amplària i gruix d'una mateixa peça:  <= 
3 mm  
- Diferència màxima entre la llargària de dues diagonals (peces amb diagonals 
superiors a 300 mm): 
     - Classe 1 (marcat J): 
          - Llargària <= 850 mm: 5 mm 
          - Llargària > 850 mm: 8 mm 
     - Classe 2 (marcat K): 
          - Llargària <= 850 mm: 3 mm 
          - Llargària > 850 mm: 6 mm 
     - Classe 3 (marcat L): 
          - Llargària <= 850 mm: 2 mm 
          - Llargària > 850 mm: 4 mm  
- Desviació màxima sobre la planor i curvatura de la cara vista plana (peces de 
dimensió màxima superior a 300 mm): 
     - Dispositiu de mesura de 300 mm de llargària: 
          - Convexitat màxima:  1,5 mm 
          - Concavitat màxima:  1 mm 
     - Dispositiu de mesura de 400 mm de llargària: 
          - Convexitat màxima:  2 mm 
          - Concavitat màxima:  1,5 mm 
     - Dispositiu de mesura de 500 mm de llargària: 
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          - Convexitat màxima:  2,5 mm 
          - Concavitat màxima:  1,5 mm 
      - Dispositiu de mesura de 800 mm de llargària: 
          - Convexitat màxima:  4 mm 
          - Concavitat màxima:  2,5 mm  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Empaquetats sobre palets.  
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
UNE-EN 1339:2004 Baldosas de hormigón. Especificaciones y métodos de ensayo.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho 
sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema 
d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del 
CTE:  

 - Productes per a usos interns incloent les premises de transport públic de Nivell o 
Classe: A1*. * Productes o materials que no necessiten sotmetre's a assaig de reacció 
al foc (per exemple productes o materials de la classe A1 conformement a la Decisió 
96/603/CE, i les seves modificacions), 

 - Productes per a cobertes de Nivell o Classe: es considera que satisfan els 
requisits enfront del foc extern **. ** Decisió de la Comissió 2000/553/CE, 
modificada, 

 - Productes per a ús extern i acabat de carrers, cobrint àrees externes de circulació 
de vianants i de vehicles:  

     - Sistema 4: Declaració de Prestacions  

A l'albarà de lliurament, hi ha de constar la següent informació com a mínim: 

- Identificació del fabricant o la fàbrica 

- Data en que el producte és declarat apte per a l'ús en el cas de que es lliure amb 
anterioritat a la mencionada data 

- Identificació del producte segons la classificació de la norma UNE-EN 1339 i els 
valors declarats pel fabricant: 

     - Dimensions nominals 

     - Resistència climàtica 

     - Resistència a flexió 

     - Resistència al desgast per abrasió 

     - Resistència al lliscament/patinatge 

     - Càrrega de trencament 

     - Comportament davant el foc 

- Referència a la norma UNE-EN 1339 

- Identificació del producte 

- Marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de 
desembre i 1328/1995 de 28 de juliol. El símbol normalitzat CE s'ha d'acompanyar de la 
següent informació: 

     - Nom o marca identificativa del fabricant 

     - Direcció registrada del fabricant 

     - Les 2 últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge 

     - Referència a la norma EN 1339 

     - El tipus de producte i l'ús o usos previstos 

     - Informació sobre les característiques/mandats a declarar 

Per als productes destinats a àrees exteriors de circulació de vianants i vehicles, 
incloses les zones delimitades per als transports públics, ha de constar a més: 

     - Resistència al trencament 

     - Resistència al patinat/lliscament 

     - Durabilitat 

Per als productes destinats a paviments d'ús interior: 

     - Reacció al foc 

     - Resistència a la ruptura 

     - Resistència al patinat/lliscament 

     - Durabilitat 

     - Conductivitat tèrmica (si procedeix) 

Els productes destinats a ús en cobertes: 

     - Comportament davant del foc extern:es considera satisfactori  

OPERACIONS DE CONTROL:  

- En cada subministrament, es realitzaran els controls següents: 

     - Inspecció visual del material, identificació de les marques corresponents (UNE-
EN 1339) i recepció del certificat de qualitat del fabricant. 

     - Control dimensional sobre un 10 % de les peces rebudes (UNE-EN 1339)  

- Per a cada subministrador diferent, es prendran 9 mostres (6 de 3 peces cadascuna i 
3 de 6 peces) per tal de realitzar els següents assaigs (UNE-EN 1339) 

     - Sobre 3 mostres de 3 peces: 

          - Absorció d'aigua 

          - Gelabilitat 

          - Permeabilitat i absorció d'aigua per la cara vista 
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          - Resistència al xoc 

     - Sobre 3 mostres de 6 peces cadascuna 

          - Resistència a flexió 

          - Estructura 

          - Resistència al desgast per abrasió (2 peces de cada mostra)  

- Recepció del certificat de garantia de qualitat del fabricant. En cas de que el 
material disposi de la Marca AENOR, o altre legalment reconeguda a un país de la 
CEE, es podrà prescindir dels assaigs de control de recepció. La DF sol·licitarà en 
aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministra rebut, segons 
control de producció establert en la marca de qualitat de producte.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Les mostres es prendran a l'atzar segons les instruccions de la DF i els criteris de 
la norma UNE-EN 1339.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

No s'acceptaran les peces que no superin la inspecció visual, que no estiguin 
correctament identificades o que no arribin acompanyades del certificat de qualitat 
del fabricant.  

La totalitat de les peces sobre les que es realitza el control geomètric, han de 
complir les especificacions del plec. En cas d'incompliment, s'incrementarà el 
control, en primer lloc, fins al 20% de les peces rebudes, i si continuen observant-se 
irregularitats, fins al 100% del subministrament.  

En els assaigs de control del lot, el resultat de cada sèrie (valor mitjà dels 
resultats de les peces de cada mostra) ha de complir les especificacions. Si una sèrie 
no compleix aquest requisit, es podran realitzar contrassaigs sobre dues mostres més 
procedents del mateix lot, acceptant-se el conjunt si ambdues resulten conformes a 
l'especificat.  

 

 
B9F - MATERIALS PER A PAVIMENTS DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B9F15200. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Peça prefabricada de formigó per a paviments d'ús exterior.  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
La peça ha de tenir un color i una textura uniformes a tota la superfície.  
La cara vista no ha de tenir esquerdes, escantonaments ni altres defectes.  
Les cares horitzontals han de ser planes i paral·leles.  
El cantells de la cara vista han de ser bisellats o arrodonits.  
No han de ser visibles els granulats del morter en la capa vista.  
La textura i el color no han de presentar diferències significatives respecte de 
qualsevol mostra facilitada pel fabricant i aprovada pel comprador.  
Les peces poden ser monocapa, amb un sols tipus de formigó, o bicapa, amb diferents 
tipus en la seva estructura principal i en la seva capa superficial.  
En el cas de peces bicapa, no ha d'existir separació entre les dues capes.  
En les peces de color, pot estar acolorida la capa superficial o tota la peça.  
La forma d'expressió de les mesures sempre ha de ser: Llargària x amplària x gruix.  
Gruix de la capa vista:  >= 4 mm  

RAJOLES:  
Llargària:  <= 1 m 
Relació entre la llargària total i el gruix:  > 4  
Les característiques dimensionals, físiques i mecàniques han de complir les 
especificacions de la norma UNE-EN 1339 i s'han de determinar segons aquesta norma.  
Toleràncies:  
- Desviació de la llargària respecte de la llargària nominal: 
     - Classe 1 (marcat N):  ± 5 mm 
     - Classe 2 (marcat P): 
          - Dimensions nominals de la peça <= 600 mm:  ± 2 mm 
          - Dimensions nominals de la peça > 600 mm:  ± 3 mm 
     - Classe 3 (marcat R):  ± 2 mm 
- Desviació de l'amplària respecte de l'amplària nominal: 
     - Classe 1 (marcat N):  ± 5 mm 
     - Classe 2 (marcat P): 
          - Dimensions nominals de la peça <= 600 mm:  ± 2 mm 
          - Dimensions nominals de la peça > 600 mm:  ± 3 mm 
     - Classe 3 (marcat R):  ± 2 mm 
- Desviació del gruix respecte del gruix nominal: 
     - Classe 1 (marcat N):  ± 3 mm 
     - Classe 2 (marcat P): 
          - Dimensions nominals de la peça <= 600 mm:  ± 3 mm 
          - Dimensions nominals de la peça > 600 mm:  ± 3 mm 
     - Classe 3 (marcat R):  ± 2 mm 
- Diferència entre dues mesures de llargària, amplària i gruix d'una mateixa peça:  <= 
3 mm  
- Diferència màxima entre la llargària de dues diagonals (peces amb diagonals 
superiors a 300 mm): 
     - Classe 1 (marcat J): 
          - Llargària <= 850 mm: 5 mm 
          - Llargària > 850 mm: 8 mm 
     - Classe 2 (marcat K): 
          - Llargària <= 850 mm: 3 mm 
          - Llargària > 850 mm: 6 mm 
     - Classe 3 (marcat L): 
          - Llargària <= 850 mm: 2 mm 
          - Llargària > 850 mm: 4 mm  
- Desviació màxima sobre la planor i curvatura de la cara vista plana (peces de 
dimensió màxima superior a 300 mm): 
     - Dispositiu de mesura de 300 mm de llargària: 
          - Convexitat màxima:  1,5 mm 
          - Concavitat màxima:  1 mm 
     - Dispositiu de mesura de 400 mm de llargària: 
          - Convexitat màxima:  2 mm 
          - Concavitat màxima:  1,5 mm 
     - Dispositiu de mesura de 500 mm de llargària: 
          - Convexitat màxima:  2,5 mm 
          - Concavitat màxima:  1,5 mm 
      - Dispositiu de mesura de 800 mm de llargària: 
          - Convexitat màxima:  4 mm 
          - Concavitat màxima:  2,5 mm  
LLAMBORDINS:  
Dimensió horitzontal de qualsevol secció transversal a 50 mm del cantell:  >= 50 mm 
Relació entre la llargària total i el gruix:  <= 4  
Les característiques dimensionals, físiques i mecàniques han de complir les 
especificacions de la norma UNE-EN 1338 i s'han de determinar segons aquesta norma.  
Toleràncies:  
- Desviació de la llargària respecte de la llargària nominal: 
     - Llambordins de gruix < 100 mm:  ± 2 mm 
     - Llambordins de gruix >= 100 mm:  ± 3 mm 
- Desviació de l'amplària respecte de l'amplària nominal: 
     - Llambordins de gruix < 100 mm:  ± 2 mm 
     - Llambordins de gruix >= 100 mm:  ± 3 mm 
- Desviació del gruix respecte del gruix nominal: 
     - Llambordins de gruix < 100 mm:  ± 3 mm 
     - Llambordins de gruix >= 100 mm:  ± 4 mm 
- Diferència entre dues mesures del gruix d'una mateixa peça:  <= 3 mm  
- Diferència màxima entre la llargària de dues diagonals (peces amb diagonals 
superiors a 300 mm): 
     - Classe 1 (marcat J):  5 mm 
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     - Classe 2 (marcat K):  3 mm  
- Desviació màxima sobre la planor i curvatura de la cara vista plana (peces de 
dimensió màxima superior a 300 mm): 
     - Dispositiu de mesura de 300 mm de llargària: 
          - Convexitat màxima:  1,5 mm 
          - Concavitat màxima:  1 mm 
     - Dispositiu de mesura de 400 mm de llargària: 
          - Convexitat màxima:  2 mm 
          - Concavitat màxima:  1,5 mm  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Embalades en palets.  
Emmagatzematge: En el seu embalatge fins a la seva utilització.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
LLAMBORDINS:  
UNE-EN 1338:2004 Adoquines de hormigón. Especificaciones y métodos de ensayo.  
RAJOLES:  
UNE-EN 1339:2004 Baldosas de hormigón. Especificaciones y métodos de ensayo.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho 
sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema 
d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del 
CTE:  

 - Productes per a usos interns incloent les premises de transport públic de Nivell o 
Classe: A1*. * Productes o materials que no necessiten sotmetre's a assaig de reacció 
al foc (per exemple productes o materials de la classe A1 conformement a la Decisió 
96/603/CE, i les seves modificacions), 

 - Productes per a cobertes de Nivell o Classe: es considera que satisfan els 
requisits enfront del foc extern **. ** Decisió de la Comissió 2000/553/CE, 
modificada, 

 - Productes per a ús extern i acabat de carrers, cobrint àrees externes de circulació 
de vianants i de vehicles:  

     - Sistema 4: Declaració de Prestacions  

A l'albarà de lliurament, hi ha de constar la següent informació com a mínim: 

- Identificació del fabricant o la fàbrica 

- Data en que el producte és declarat apte per a l'ús en el cas de que es lliure amb 
anterioritat a la mencionada data 

- Identificació del producte segons la clasificació de la norma UNE-EN 1339 per a les 
rajoles i UNE-EN 1338 per als llambordins: 

     - Dimensions nominals 

     - Resistència climàtica 

     - Resistència a flexió 

     - Resistència al desgast per abrasió 

     - Resistència al lliscament/patinatge 

     - Càrrega de trencament 

     - Comportament davant del foc 

     - Conductivitat tèrmica 

- Referència a la norma UNE-EN 1339 en el cas de rajoles i a l'UNE-EN 1338 en el cas 
de llambordins 

- Identificació del producte 

- Marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de 
desembre i 1328/1995 de 28 de juliol. El símbol normalitzat CE s'ha d'acompanyar de la 
següent informació: 

     - Nom o marca identificativa del fabricant 

     - Direcció registrada del fabricant 

     - Les 2 últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge 

     - Referència a la norma: 

          - EN 1339 per a les lloses 

          - EN 1338 per als llambordins 

     - El tipus de producte i lluc a que es destina 

     - Informació sobre les característiques/mandats a declarar 

Per als productes destinats a àrees de circulació peatonal: 

     - Resistència al trencament 

     - Resistència al lliscament/patinatge 

     - Durabilitat 

Per als productes destinats a paviments d'ús interior: 

     - Reacció al foc 

     - Resistència al trencament 

     - Resistència al lliscament/patinatge 

     - Durabilitat 

     - Conductivitat tèrmica (si procedeix) 

Per als productes destinats a cobertes: 

     - Comportament davant del foc extern: es considera satisfactori  

 

 
B9H - MATERIALS PER A PAVIMENTS BITUMINOSOS 
B9H1 - MESCLES BITUMINOSES CONTÍNUES EN CALENT 
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B9H11752,B9H11J52. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Combinació d'un lligant hidrocarbonat, granulats (inclòs els pols mineral) amb 
ganulometria continua i, eventualment, additius, de manera que totes les partícules 
del granulat quedin recobertes per una pel·lícula homogènia de lligant, prèviament 
escalfats (excepte, eventualment, el pols mineral d'aportació), la qual posada en obra 
es realitza a una temperatura molt superior a la d'ambient. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
La mescla ha de tenir un aspecte homogeni, sense segregacions o escuma. No ha d'estar 
carbonitzada o sobreescalfada. 
La designació del formigó asfàltic pot realitzar-se mitjançant dos sistemes: 
- Procediment empíric: Especificació de la dosificació i requisits dels materials 
constitutius 
- Procediment fonamental: Especificació de les característiques funcionals 
El Codi de designació de la mescla s'ha de formular: AC D surf/base/bin lligant 
granulometria: 
- AC: Formigó asfàltic 
- D: Granulometria màxima del granulat 
- surf/base/bin: us previst, capa de rodadura/base/intermitja 
- lligant: designació del lligant utilitzat 
- granulometria: designació del tipus de granulometria al que correspon la mescla; 
densa (D), semidensa (S) o grossa (G) 
- MAM:si la mescla es de mòdul alt 
Requisits dels materials constitutius: 
- Lligant utilitzat pot ser dels tipus següents: 
     - B: Betum de pavimentació segons UNE-EN 12591 
     - BM: Betum modificat amb polímers segons UNE-EN 14023 
     - Betum de grau alt segons UNE-EN 13924 
     - BC: Betum de pavimentació modificat amb cautxú 
     - BMC: Betum modificat amb polímers, amb addició de cautxú segons UNE-EN 14023 
- En les mescles amb especificació empírica, el grau del betum ha de complir amb els 
valors especificats. 
- En mescles amb especificació empírica per a capes de rodadura amb més del 10% en 
massa sobre el total de la mescla, d'asfalt reciclat provinent de mescles de betum de 
pavimentació, el lligant ha de complir amb l'especificat en l'apartat 4.2.2.2. de la 
UNE-EN 13108-1 
- En mescles amb especificació empírica per a capes base o intermèdies amb més del 20% 
en massa sobre el total de la mescla, d'asfalt reciclat provinent de mescles de betum 
de pavimentació, el lligant ha de complir amb l'especificat en l'apartat 4.2.2.3. de 
la UNE-EN 13108-1 
- Els granulats i el filler afegit utilitzats en la mescla han de complir les 
especificacions de la UNE-EN 13043, en funció de l'ús previst 
- La quantitat de filler afegit ha de ser l'especificada 
- En mescles amb asfalt reciclat s'ha d'especificar la mescla origen de l'asfalt. 
- La granulometria màxima dels granulats de l'asfalt reciclat no ha de ser més gran 
que la granulometria màxima de la mescla. Les propietats dels granulats de l'asfalt 
reciclat han de complir els requisits especificats per als granulats de la mescla. 
- Cal declarar la naturalesa i propietats dels additius utilitzats 
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats per el 
fabricant, assajades segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància 
indicat, en el seu cas: 
- Característiques generals de la mescla: 
     - Composició: La granulometria s'ha d'expressar en percentatge en massa del 
granulat total. Els continguts de lligant i d'additius s'han d'expressar en 
percentatges en massa de la mescla total. Els percentatges que passen pels tamisos, 
amb excepció del tamís de 0,063 mm, s'han d'expressar amb una aproximació de l'1%, per 
al contingut de lligant, el percentatge que passi pel tamís de 0,063 mm i qualsevol 
contingut d'additius, s'ha d'expressar amb una aproximació del 0,1% 
     - Granulometria: Els requisits per a la granulometria s'han d'expressar en forma 
dels valors màxim i mínim per selecció dels percentatges que passen pels tamisos 1,4 
D, D, 2 mm i 0,063 mm. 

     Els tamisos de mida D i de mides compreses entre D i 2 mm s'han de seleccionar 
dels següents: 
          - Sèrie bàsica més la sèrie 1 (UNE-EN 13043): 4 mm, 5,6 mm, 8 mm, 11,2 mm, 
16 mm, 22,4 mm, 31,5 mm 
          - Sèrie bàsica més la sèrie 2 (UNE-EN 13043): 4 mm, 6,3 mm, 8 mm, 10 mm, 
12,5 mm, 14 mm, 16 mm, 20 mm, 31,5 mm 
     El percentatge que passa pels tamisos D, 2 mm i 0,063 mm de la corba 
granulomètrica seleccionada, no ha d'excedir dels valors màxim i mínim especificats en 
la taula 1 o 2 de la UNE-EN 13108-1 
     - Contingut de forats (UNE-EN 13108-20): Ha d'estar entre els valors màxim i 
mínim seleccionats de les categories del contingut de forats de les taules 3 i 4 de la 
UNE-EN 13108-1. 
     - El material quan es descarregui del mesclador, ha de tenir un aspecte homogeni 
amb els granulats totalment recoberts pel lligant i no han de tenir evidències 
d'aglomeracions dels granulats fins 
     - Sensibilitat a l'aigua (UNE-EN 13108-20): El valor declarat pel fabricant ha de 
ser igual o superior al corresponent a la categoria de coeficient de resistència a la 
tracció indirecta ITSR, segons l'especificat en la taula 5 de la UNE-EN 13108-1. 
     - Resistència a l'abrasió amb pneumàtics clavetejats (UNE-EN 13108-20): El valor 
declarat pel fabricant ha de ser igual o inferior al corresponent a la categoria del 
material, segons l'especificat en la taula 6 de la UNE-EN 13108-1. 
     - Resistència a la deformació permanent (UNE-EN 13108-20):  El valor declarat pel 
fabricant ha de ser igual o inferior al corresponent a la categoria del material, 
segons l'especificat en les taules 7, 8 i 9 de la UNE-EN 13108-1. 
     - Reacció al foc: La classificació respecte a la reacció al foc (Euroclasses) 
s'ha de determinar d'acord amb la norma UNE-EN 13501-1. 
     - Resistència als combustibles, en aeroports (UNE-EN 13108-20):  El material ha 
d'estar classificat en alguna de les categories següents: bona, moderada, pobre o 
sense requisit 
     - Resistència als fluids anti-gel, en aeroports (UNE-EN 13108-20):  El valor 
declarat per el fabricant ha de ser igual o superior al corresponent a la 
classificació del material en alguna de les categories especificades en la taula 10 de 
la UNE-EN 13108-1. 
     - Temperatura de la mescla (UNE-EN 12697-13):  En betum de grau de pavimentació 
la temperatura màxima de la mescla declarada per el fabricant, ha de ser menor que el 
límit superior especificat en la taula 11 de la UNE-EN 13108-1. El fabricant ha de 
declarar la temperatura mínima en el moment de distribució de la mescla. En betums 
modificats, de grau alt de duresa o additius, es pot aplicar temperatures diferents. 
En aquest cas aquestes temperatures han d'estar declarades per el fabricant. 
- Característiques de la mescla amb especificació empírica: 
     - Contingut d'asfalt reciclat procedent de mescles de betum modificat o amb 
additiu modificador i/o en mescles amb betum modificat o modificador: 
          - Capes de rodadura:  <= 10% en massa 
          - Capes de regularització, intermèdies o base:  <= 20% en massa 
     - Granulometria:  S'ha de complir l'especificat en l'article 5.3.1.2 de la UNE-EN 
13108-1 
     - Contingut de lligant:  El valor declarat per el fabricant ha de ser com a mínim 
el corresponent a la categoria del producte segons l'especificat en la taula 13 de la 
UNE-EN 13108-1 
     - Additius:  El fabricant ha d'especificar el tipus i la quantitat de cada 
additiu constitutiu 
     - Valors Marshall, en aeroports (UNE-EN 13108-20):  Els valors declarats per el 
fabricant han de complir l'especificat en l'article 5.3.2 de la UNE-EN 13108-1, en 
funció de la categoria del material. 
     - Percentatge de forats reblerts de betum (UNE-EN 13108-20):  El valor declarat 
per el fabricant ha de complir els límits corresponents a la classificació del 
material en alguna de les categories especificades en les taules 18 i 19 de la UNE-EN 
13108-1. 
- Percentatge de forats en el granulat mineral (UNE-EN 13108-20):  El valor declarat 
per el fabricant ha de ser igual o superior al corresponent a la classificació del 
material en alguna de les categories especificades en la taula 20 de la UNE-EN 13108-
1. 
- Contingut mínim de forats desprès de 10 revolucions (UNE-EN 13108-20):  El valor 
declarat per el fabricant ha de complir els límits corresponents a la classificació 
del material en alguna de les categories especificades en la taula 21 de la UNE-EN 
13108-1. 
- Característiques de la mescla amb especificació fonamental: 
     - Contingut de lligant:  >=3% 
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     - Rigidesa (UNE-EN 13108-20):  Els valors declarats per el fabricant han de 
complir els valors màxim i mínim corresponents a la classificació del material en 
alguna de les categories especificades en les taules 22 i 23 de la UNE-EN 13108-1. 
     - Resistència a la deformació permanent. Assaig de compressió triaxial (UNE-EN 
13108-20):  Els valors declarats per el fabricant han de complir els valors màxims 
corresponents a la classificació del material en alguna de les categories 
especificades en la taula 24 de la UNE-EN 13108-1. 
     - Resistència a la fatiga (UNE-EN 13108-20):  El valor declarat per el fabricant 
ha de complir el límit corresponent a la classificació del material en alguna de les 
categories especificades en la taula 25 de la UNE-EN 13108-1. 
 
CARACTERÍSTIQUES DE LES MESCLES PER A US EN CARRETERES: 
S'han considerat les mescles per a ferms de carreteres contemplades en l'article 542 
del PG 3: 
- Mescla bituminosa: Formigó asfàltic per a us en ferms com a capa de rodadura, 
intermèdia, regularització o base 
- Mescla bituminosa de mòdul alt: Formigó asfàltic per a us en ferms com a capa 
intermèdia o base 
No s'ha d'iniciar la fabricació de la mescla fins que la DF no hagi aprovat la fórmula 
de treball. 
El tipus de lligant hidrocarbonat segons la funció de la capa, ha d'estar entre els 
definits en la taula 542.1 del PG 3. 
L'aportació de granulats procedents de fresat de mescles bituminoses en calent, en 
capes base i intermèdies ha de ser < 10% en massa total de la mescla, sempre que no 
provinguin de mescles que tinguin deformacions plàstiques. 
Si s'incorporen productes (fibres, materials elastomèrics, etc.), cal determinar la 
proporció i el lligant utilitzat, de manera que a més de les propietats addicionals, 
es garanteixi el comportament de la mescla mínim, similar al obtingut amb el lligant 
bituminós dels especificats en l'article 215 del PG 3. 
Granulometria: Els requisits per a la granulometria s'han d'expressar en relació als 
granulats combinats, inclòs el pols mineral, per els tamisos: 45 mm, 32 mm, 22 mm, 16 
mm, 8 mm, 4 mm, 2 mm; 0,500 mm; 0,250 mm i 0,063 mm (UNE-EN 933-2), en funció del 
tipus de granulometria de la mescla, els valors han d'estar inclosos dins d'algun dels 
tamisos fixats en la taula 542.9 del PG 3. El valor s'ha d'expressar en percentatge 
del granulat total amb una aproximació de l'1%, amb excepció del tamís 0,063 que s'ha 
d'expressar amb una aproximació del 0,1%. 
Contingut de lligant: 
- Capa de rodadura, mescla densa i semidensa:  >= 4,50% 
- Capa intermèdia, mescla densa i semidensa:  >= 4,50% 
- Capa intermèdia, mescla mòdul alt:  >= 4,50% 
- Capa base, mescla semidensa i grossa:  >= 3,65% 
- Capa base, mescla mòdul alt:  >= 4,75% 
En granulats amb densitat (d) diferent a 2,65 g/cm3, els valors anteriors s'han de 
corregir multiplicant per el factor  x = 2,65/d. 
Relació entre el percentatge de pols mineral i el de lligant ambdós expressats en 
relació de la massa total del granulat sec, inclòs el pols mineral:  Ha de complir el 
valor especificat en la taula 542.12 del PG 3. 
Contingut de forats:  Ha de complir l'establert en la taula 542.13 del PG 3 determinat 
segons les normes següents: 
- Mescles D <= 22 mm:  UNE-EN 12697-30 
- Mescles D > 22 mm:  UNE-EN 12697-32 
Resistència a la deformació permanent (UNE-EN 12697-22):  Ha de complir l'establert en 
les taules 542.14a o 542.14b del PG 3. 
Sensibilitat a l'aigua (UNE-EN 12697-12): 
- Capes base i intermèdia:  >= 80% 
- Capes de rodadura:  >= 80% 
Toleràncies: 
- Granulometria de la fórmula de treball, referides a la massa total de granulats 
(inclòs pols mineral): 
     - Tamisos superiors al 2 mm (UNE-EN 933-2):  ± 4% 
     - Tamís 2 mm (UNE-EN 933-2):  ± 3%  
     - Tamisos entre 2 i 0,063 mm (UNE-EN 933-2):  ± 2% 
     - Tamís 0,063 mm (UNE-EN 933-2):  ± 1%  
- Dotació de lligant hidrocarbonat, referida a la massa total de la mescla (inclòs 
pols mineral):  ± 0,3% 
 
MESCLES BITUMINOSES DE MÒDUL ALT: 
El contingut de materials procedents de fresat de mescles bituminoses en calent, no 
pot superar el 10% de la massa total de la mescla. 
Mòdul dinàmic a 20ºC (UNE-EN 12697-26):  >= 11.000 MPa 

Resistència a la fatiga (30Hz a 20ºC segons annex D UNE-EN 12697-24): >= 100 micres/m 
(valor de la deformació per a 1 milió de cicles) 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: La mescla s'ha de transportar amb camions de caixa llisa i estanca, 
neta i tractada per a evitar l'adherència de la mescla. 
La forma i alçària de la caixa ha de ser de manera que, en l'abocament en 
l'estenedora, el camió només la toqui mitjançant els rodets previstos per a aquest fi. 
Durant el transport s'ha de protegir la mescla amb lones o altres cobertures, per tal 
d'evitar el refredament. 
La mescla s'ha d'aplicar immediatament. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
Aquest criteri inclou l'abonament del lligant hidrocarbonat i del pols mineral 
d'aportació utilitzats en la confecció de la mescla bituminosa. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 
UNE-EN 13108-1:2008 Mezclas bituminosas. Especificaciones de materiales. Parte 1: 
Hormigón bituminoso. 
 
MESCLES PER A US EN CARRETERES: 
Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones 
técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 
Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados artículos del 
pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, 
relativos a firmes y pavimentos. 
* Orden Circular 24/2008, sobre el Pliego de Prescripciones técnicas generales para 
obras de carreteras y puentes (PG-3). Artículos: 542-Mezclas bituminosas en caliente 
tipo hormigón bituminoso y 543-Mezclas bituminosas para capas de rodadura. Mezclas 
drenantes y discontinuas. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
En l'albarà d'entrega o en la documentació que acompanya al producte, ha de constar 
com a mínim, la informació següent: 
- Identificació del fabricant i de la planta de mescla 
- Codi d'identificació de la mescla 
- Com s'ha d'obtenir la totalitat dels detalls per tal de demostrar la conformitat amb 
la UNE-EN 
- Detalls de tots els additius 
- Designació de la mescla segons l'apartat 7 de la UNE-EN 13108-1 
- Detalls de la conformitat amb els apartats 5.2.8 i 5.2.9 de la UNE-EN 13108-1 en 
mescles per a us en aeroports  
- Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de 
desembre i 1328/1995 de 28 de juliol. El símbol normalitzat del marcatge CE s'ha 
d'acompanyar de la següent informació: 
     - Número d'identificació de l'organisme de certificació 
     - Nom o marca d'identificació i direcció registrada del fabricant 
     - Les dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge 
     - El numero del certificat de conformitat CE o del certificat de control de 
producció en fàbrica 
     - Referència a la norma europea EN 
     - Descripció del producte: nom genèric, material i us previst 
     - Informació de les característiques essencials segons l'annex ZA de la UNE-EN 
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho 
sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema 
d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del 
CTE: 
 - Productes per a carreteres i altres vies de trànsit:  
     - Sistema 2+: Declaració de conformitat del fabricant i Certificació de Control 
de la Producció en Fàbrica 
 - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Nivell o 
Classe: A***, D, E, F o CWFT****:  
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     - Sistema 4: Declaració de conformitat del fabricant 
 - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Nivell o 
Classe: (A, B, C)**. ** Materials el comportament dels quals enfront del foc no té 
perquè canviar durant el procés de producció:  
     - Sistema 3: Declaració de conformitat del fabricant i Assaig inicial de tipus 
 - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Nivell o 
Classe: (A, B, C)*. * Materials el comportament dels quals enfront del foc pot ser que 
canviï durant el procés de producció (en general, aquells de composició química, per 
exemple, retardants del foc, o aquells en els quals un canvi en la seva composició pot 
dur a canvis en la seva reacció enfront del foc):  
     - Sistema 1: Certificació de Conformitat CE 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN MESCLES BITUMINOSES PER A US EN 
CARRETERES: 
La fórmula de treball estudiada en laboratori i verificada en la central de 
fabricació, ha d'incloure com a mínim, la informació següent: 
- Identificació i proporció de cada fracció de granulat en l'alimentació i, en el seu 
cas, desprès de la classificació en calent. 
- Granulometria dels granulats combinats, inclòs el pols mineral, per als tamisos 45 
mm; 32 mm; 22 mm; 16 mm; 8 mm; 4 mm; 2 mm; 0,500 mm; 0,250 mm i 0,063 mm de la UNE-EN 
933-2 que corresponguin per a cada tipus de mescla expressada en percentatge del 
granulat total amb una aproximació de l'1%, excepte el tamís 0,063 que s'ha 
d'expressar amb una aproximació del 0,1% 
- Dosificació, en el seu cas, de pols mineral d'aportació, expressada en percentatge 
del granulat total amb una aproximació del 0,1% 
- Tipus i característiques del lligant hidrocarbonat 
- Dosificació del lligant hidrocarbonat referida a la massa de la mescla total (inclòs 
el pols mineral), i la d'additius al lligant, referida a la massa del lligant 
hidrocarbonat 
- En el seu cas, tipus i dotació de les addicions a la mescla bituminosa, referida a 
la massa total de la mescla 
- Densitat mínima a aconseguir 
- Els temps a exigir per a la mescla de granulats en sec i per a la mescla dels 
granulats amb el lligant 
- Les temperatures màxima i mínima d'escalfament previ de granulats i lligant. En cap 
cas s'ha d'introduir en el mesclador granulat a una temperatura superior a la del 
lligant en més de 15ºC. 
- La temperatura de mescla amb betums asfàltics s'ha de fixar dins del rang 
corresponent a una viscositat del betum de 150 a 300 cSt. En el cas de betums 
millorats amb cautxú o de betums modificats amb polímers, en la temperatura de mescla 
s'ha de tenir en compte el rang recomanat per el fabricant 
- La temperatura mínima de la mescla en la descàrrega dels elements de transport 
- La temperatura mínima de la mescla a l'iniciar i acabar la compactació 
- En el cas en que s'utilitzin addicions, s'ha d'incloure les prescripcions 
necessàries sobre la forma d'incorporació i temps de mesclat 
 
OPERACIONS DE CONTROL EN MESCLES BITUMINOSES PER A US EN CARRETERES: 
Inspecció visual de les condicions de subministrament i recepció de la documentació 
del fabricant. 
Cal fer una verificació documental de que els valors declarats en els documents que 
acompanyen el marcatge CE compleixen amb les especificacions definides en aquest plec. 
La DF pot disposar de les comprovacions o assaigs addicionals que consideri oportuns, 
en aquest cas s'han de realitzar segons l'especificat en l'apartat 542.9.3.1 del PG 3. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN MESCLES BITUMINOSES PER A US EN CARRETERES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No s'han d'utilitzar en les obres mescles sense la documentació exigida. 
S'ha de rebutjar les mescles que els valors declarats per el fabricant incompleixin 
amb les especificacions del plec de condicions. 
 
 
 
BB - MATERIALS PER A PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
BBM - MATERIALS PER A PROTECCIONS DE VIALITAT 
BBM1 - SENYALS 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BBM12602,BBM11102,BBM1AHA2. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Materials per a proteccions de vialitat i senyalització. 
S'han considerat els elements següents: 
- Placa per a senyal de trànsit i caixetins de ruta 
S'han considerat els tipus de senyals de trànsit i caixetins de ruta següents: 
- Amb pintura no reflectora 
- Amb làmina reflectora d'intensitat normal 
 
PLAQUES I CAIXETINS PER A SENYALS DE TRÀNSIT: 
L'element, placa o caixetí, ha d'estar format per l'estampació d'una planxa d'alumini 
o acer galvanitzat, recoberta amb l'acabat que li sigui propi de pintura no 
reflectora, o làmina reflectora. 
La utilització de materials d'una altra naturalesa o un altre tipus de planxa 
d'alumini haurà de ser aprovada per la DF. 
La superfície metàl·lica ha de ser neta, llisa, sense porus, sense corrosió i 
resistent a la intempèrie. 
No ha de tenir ratllades, bonys ni d'altres defectes superficials. 
Ha d'estar construït amb un reforç perimetral format amb la mateixa planxa doblegada 
90°. 
Tindran les dimensions, colors i composició indicades en el capítol VI, secció 4a del 
"Reglamento de Circulación¿. 
Els ancoratges per a plaques, els cargols de subjecció i els perfils d'acer 
galvanitzat utilitzats com a suport, compliràn les característiques indicades per a 
cadascún d'ells en les normes UNE 135312 i UNE 135314. 
Han d'estar preparats per a la unió amb l'element per mitjà de cargols o abraçadores. 
En cas que hi hagi soldadura, aquesta respectarà l'especificat en els artícles 624, 
625 i 626 del "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales".(PG 3/75) 
Les plaques de planxa d'acer galvanitzat compliràn les especificacions de les normes 
UNE 135310 i UNE 135313. 
No ha de tenir bonys, punts d'oxidació ni desperfectes a la superfície. 
El recobriment ha de ser llis, homogeni i sense discontinuïtats a la capa de zinc. 
No ha de tenir taques, inclusions de flux, de cendres o de clapes. 
No ha de tenir exfoliacions visibles, ni bombolles, ratllades, picadures o punts sense 
galvanitzar. 
Gruix del caixetí:  1,8 mm 
Gruix de la placa:  1,8 mm 
Amplària del reforç perimetral:  25 mm 
Protecció del galvanitzat de la senyal (UNE 135310):  256 g/m2 
Adherència i conformabilitat del recobriment (UNE 135310):  Ha de complir 
Protecció del galvanitzat dels elements de sustentació:  >= 505 g/m2 
Puresa del zinc:  98,5% 
Adherència del recobriment (MELC 8.06a):  Ha de complir 
Continuïtat del recobriment (MELC 8.06a):  Ha de complir 
Condicions de les zones no retrorreflectores pintades de les senyals: 
- Els colors han d'estar dins dels límits cromàtics i de factor de luminància 
especificats a la norma UNE 135331 
- L'esmalt no ha de tenir benzol, derivats clorats ni qualsevol altre dissolvent 
tòxic. 
- La pel·lícula seca de pintura ha de tenir un aspecte uniforme, brillant, sense grans 
o qualsevol altra imperfecció superficial 
Condicions de la pel·lícula seca de pintura: 
- Brillantor especular a 60°C:  > 50% 
- Adherència (assaig 4.4): <= 1, No han d'aparèixer dents de serra 
- Resistència a l'impacte (assaig 4.5):  Sense trencament 
- Resistència a la immersió en aigua (assaig 4.6): 
     - Immediatament després de l'assaig : Sense ampolles, arrugues ni reblaniments 
     - A les 24 hores: Brillantor especular >= 90% brillantor abans d'assaig 
- Resistència a la boira salina:  Ha de complir especificacions art.3.7 
- Resistència a la calor i al fred (assaig 4.8 i 4.9): 
     - No hi ha d'haver ampolles, pèrdua d'adherència o defectes apreciables 
- Envelliment artificial:  Ha de complir les condicions art. 3.9. 
Tots aquests valors s'han de comprovar d'acord amb la UNE 135331. 
Toleràncies: 
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- Compliran la Euronorma 143 
 
PLAQUES I CAIXETINS ACABATS AMB LÀMINA REFLECTORA: 
Els materials retrorreflectants utilitzats en senyals i rètols verticals de circulació 
es classificaran, segons la seva naturalesa i característiques, en tres nivells: 
- Nivell de retrorreflexió 1: La seva composició estarà realitzada a base de 
microesferes de vidre incorporades a una resina o aglomerant transparent i pigmentat 
amb els colors apropiats. Aquesta resina, per la part posterior, estarà sellada i 
dotada d'un adhesiu sensible a la pressió o activable per calor que estarà protegit 
per una làmina de paper amb silicona o de polietilè. 
- Nivell de retrorreflexió 2: La seva composició estarà realitzada a base de 
microesferes de vidre encapsulades entre una pel·lícula externa, pigmentada amb els 
colors apropiats, i una resina o aglomerant transparent amb la pigmentació adequada.  
Aquesta resina, per la part posterior, estarà sellada i dotada d'un adhesiu sensible a 
la pressió o activable per calor que estarà protegit per una làmina de paper amb 
silicona o de polietilè. 
- Nivell de retrorreflexió 3: La seva composició estarà realitzada a base de 
microprismes integrats en la cara interna d'una làmina polimèrica. Aquests elements 
han de ser capaços de reflexar la llum incident en amplies condicions d'angularitat i 
a les distàncies de visibilitat considerades característiques per a les diferents 
senyals i rètols verticals, amb una intensitat lluminosa per unitat de superfície <= 
10 cd/m2 per al color blanc. 
Han de ser capaços de reflectir la major part de la llum incident, en la mateixa 
direcció però en sentit contrari. 
Ha de tenir els colors i el factor de luminancia d'acord amb el que prescriuen les 
normes UNE 48073 i UNE 48060, dins dels límits especificats a la norma UNE 135330 i 
UNE 135334. 
Exteriorment, la làmina reflectora ha de tenir una pel·lícula de resines sintètiques, 
transparent, flexible, de superfície llisa i resistent als agents atmosfèrics. 
La làmina reflectora ha de ser resistent als dissolvents com el querosè, la 
turpentina, el metanol, el xilol i el toluè. 
La làmina reflectora ha de tenir un aspecte uniforme, brillant, sense grans o 
qualsevol altra imperfecció superficial. 
Els valors de coeficient de retrorreflexió, determinats segons la norma UNE 135350, 
han de complir les especificacions establertes a la norma UNE 135330. 
Resistència a l'impacte (UNE 48184):  Sense clivelles ni desenganxades 
Adherència al substrat (UNE 135330):  Ha de complir 
Resistència a la calor (UNE 135-330):  Ha de complir 
Resistència al fred (UNE 135-330):  Ha de complir 
Resistència a la humitat (UNE 135-330):  Ha de complir 
Resistència als detergents (UNE 135-330):  Ha de complir 
Resistència a la boira salina (UNE 135-330):  Ha de complir 
Envelliment accelerat (UNE 135-330):  Ha de complir 
Condicions de la làmina reflectora: 
- Gruix de la làmina reflectora: <= 0,3 mm 
- Flexibilitat (MELC 12.93): Ha de complir 
- Brillantor especular amb un angle de 85° (MELC 12.100): >= 40 
- Intensitat reflexiva sota pluja artificial: >= 90% valor original (angle divergència 
0,2° i incidència 0,5°) 
- Retracció: 
     - Al cap de 10 min: < 0,8 mm 
     - Al cap de 24 h: < 3,2 mm 
- Resistència a la tracció: > 0,1 N/mm2 
- Allargament: > 10% 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
PLAQUES I CAIXETINS PER A SENYALS DE TRÀNSIT: 
Subministrament: Embalades individualment o agrupades en embalatge rígid de fusta o 
metàl·lic. A l'exterior ha de figurar el símbol de les plaques i el nombre d'unitats. 
Emmagatzematge: Assentades en horitzontal en llocs secs, ventilats i sense contacte 
directe amb el terra. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

NORMATIVA GENERAL: 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones 
técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 
* Orden de 28 de diciembre de 1999 por la que se actualiza el Pliego de Prescripciones 
Técnicas Generales para obras de carreteras y puentes en lo relativo a señalización, 
balizamiento y sistemas de contención de vehículos. 
 
PLAQUES I CAIXETINS PER A SENYALS DE TRÀNSIT: 
* Recomendaciones para el empleo de placas reflectantes en la señalización vertical de 
carreteras. 1984. 
* UNE 135310:1991 Señales metálicas de circulación. Placas embutidas y estampadas de 
chapa de acero galvanizada. Características y métodos de ensayo de la chapa. 
* UNE 135330:1998 Señalización vertical. Señales metálicas permanentes 
retrorreflectantes mediante láminas con microesferas de vidrio. Características y 
métodos de ensayo. 
* UNE 135331:1998 Señalización vertical. Señales metálicas permanentes. Zona no 
retrorreflectante. Pinturas. Características y métodos  de ensayo. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Per a cada subministrador diferent i tipus de senyal o cartell, es realitzaran les 
següents comprovacions: 
- Inspecció visual de les senyals i cartells, identificació del fabricant i recepció 
dels certificats de qualitat on es garanteixen les condicions del plec. 
- Comprovació de les característiques geomètriques sobre un 10 % de les senyals 
subministrades. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de fer segons les indicacions de la DF. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No s'acceptaran els senyals que no arribin acompanyats dels corresponents certificats 
de qualitat del fabricant. 
L'acceptació del lot de senyals o cartells del mateix tipus, vindrà determinada 
d'acord al pla de mostreig establert per a un ¿nivell d'inspecció I¿ i ¿nivell de 
qualitat acceptable¿ (NCA) de 4,0 per a inspecció normal, segons la norma UNE 66-020: 
Es considera unitat defectuosa aquella que presenta algun incompliment en les 
operacions de control definides. 
 
 
 
BBMZ - MATERIALS AUXILIARS PER A PROTECCIONS DE VIALITAT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BBMZ1C20. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Materials auxiliars per a proteccions de vialitat. 
S'han considerat els elements següents: 
- Suport de perfil d'acer galvanitzat per a barreres de seguretat flexibles 
- Suport de tub d'acer laminat i galvanitzat per a suport de senyalització 
- Amortidor per a barreres de seguretat flexibles 
- Captallums per a barreres de seguretat 
- Part proporcional d'elements de fixació per a barreres de seguretat 
- Terminal en forma de cua de peix per a barreres de seguretat 
- Captallums retrorreflectants per a senyalització horitzontal, per a fixar al 
paviment 
 
SUPORTS: 
Els elements de suport han de ser d'acer galvanitzat per immersió en calent, segons la 
norma UNE-EN ISO 1461. 
L'alçària del suport ha de ser l'especificada al projecte. 
No ha de tenir bonys, punts d'oxidació ni desperfectes en la seva superfície. 
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Han d'estar preparats per a la unió a l'element que suporten per mitjà de cargols o 
abraçadores. 
El tall s'ha de fer per mitjà d'oxitall. 
Els forats han de ser allargats, s'han de realitzar en el taller amb trepant i les 
dimensions han de ser les especificades en el projecte. 
No s'han d'engrandir o rectificar forats per mitjà d'una broca passant. 
Tipus d'acer:  S235JR (UNE-EN 10025-2) 
Límit elàstic mínim: 
- Gruix e <= 16 mm:  235 N/mm2 
- 16 mm < e <= 40 mm:  225 N/mm2 
- 40 mm < e <= 65 mm:  215 N/mm2 
Resistència a tracció: 
    - Gruix e < 3 mm:  360 a 510 N/mm2 
    - 3 mm <= e <= 65 mm:  340 a 470 N/mm2 
Tots els elements accessoris estaran protegits contra la corrosió mitjançant el 
procediment de galvanitzat en calent,  conforme a la norma UNE 37507 en el cas de 
cargols i d'elements de fixació, i conforme a la UNE EN ISO 1461 en el cas de pals i 
altres elements. 
El recobriment dels elements ha de ser llis, homogeni i sense discontinuïtats a la 
capa de zinc. 
No ha de tenir taques, inclusions de flux, cendres o clapes. 
No ha de tenir exfoliacions visibles ni bombolles, ratlles, picadures o punts sense 
galvanitzar. 
Protecció de galvanització (UNE-EN ISO 1461):  >= 505 g/m2 
Puresa del zinc:  >= 99% 
Adherència del recobriment (UNE-EN ISO 1461):  Ha de complir 
Continuïtat del recobriment (UNE-EN ISO 1461):  Ha de complir 
 
SUPORTS PER A BARRERES DE SEGURETAT: 
Perfil d'acer laminat i galvanitzat en calent per a suport de barreres de seguretat. 
En el cas de suports per a barreres de seguretat, s'utilitzaran del tipus UPN o C, en 
les condicions de la norma UNE 135-122. El pal C-120 es podrà substituir per un pal de 
perfil laminat UPN-120 per a longitud de pal de 2,4 m. 
Dimensions i toleràncies de suports tipus C:  UNE 135122. 
 
SUPORTS DE SENYALITZACIÓ: 
Perfil de secció tancada, no massissa, d'acer laminat i galvanitzat en calent, per al 
suport de senyalització vertical. 
Per a senyals de circulació, els suports compliran les condicions de la UNE 135312, 
UNE 135314. 
Tipus d'acer:  AP 11 (UNE 36093) 
Doblegament (UNE 7472):  Ha de complir 
Toleràncies: 
- Dimensió:  ±1% (mínim ± 5mm) 
- Gruix:  -10% (toler.+limitada per toler. en massa) 
- Massa:  +8%; -6% 
Allargament fins a la ruptura: 
+---------------------------------+ 
¦Gruix ¦ Allargament mínim (%)    ¦ 
¦ (mm) ¦--------------------------¦ 
¦      ¦Longitudinal¦Transversal  ¦ 
¦------¦------------¦-------------¦ 
¦ <=40 ¦     26     ¦     24      ¦ 
¦------¦------------¦-------------¦ 
¦ > 40 ¦     25     ¦     23      ¦ 
¦ <=65 ¦            ¦             ¦ 
+---------------------------------+ 
 
AMORTIDORS PER A BARRERES DE SEGURETAT: 
Amortidor tipus bionda, format per un perfil d'acer laminat i galvanitzat en calent, 
per a barreres de seguretat. 
No ha de tenir bonys, punts d'oxidació ni desperfectes en la seva superfície. 
Tipus d'acer:  S235JR (UNE-EN 10025-2) 
Protecció de galvanització (UNE-EN ISO 1461):  >= 505 g/m2 
Puresa del zinc (UNE-EN 1179):  >= 98,5% 
Gruix del recobriment (UNE-EN ISO 1461):  70 micres 
 
CAPTALLUMS REFLECTORS PER A BARRERES DE SEGURETAT: 

Captallums de forma angular, realitzat amb xapa d'acer laminat i galvanitzat en 
calent, recobert a l'exterior amb una làmina reflectora, per fixar a la barrera de 
seguretat. 
Ha de ser capaç de reflectir la major part de llum incident. 
No ha de tenir bonys, punts d'oxidació, ratlladures en la làmina reflectant ni 
desperfectes en la seva superfície. 
Tipus d'acer:  S235JR (UNE-EN 10025-2) 
Gruix:  3 mm 
 
CAPTALLUMS PER A COL.LOCAR EN EL PAVIMENT: 
Els captallums es classifiquen segons el seu ús en: 
- Permanents (color blanc en la part no retrorreflectant) 
- Temporals (color groc en la part no retrorreflectant) 
Segons la naturalesa del retrorreflector, es classifiquen en: 
- Códi 1: retrorreflector de vidre 
- Códi 2: retrorreflector orgànic de naturalesa polimèrica 
- Códi 3: retrorreflector orgànic de naturalesa polimèrica, protegit amb una 
superfície resistent a l'abrasió 
Si esta format per dues o més parts, s'han de poder desmuntar només amb l'eina 
recomanada pel fabricant (si es necessari la seva substitució). 
L'element reflectant pot ser unidireccional o bidireccional. 
La zona reflectant del element ha d'estar formada per retrorreflectors de vidre o de 
naturalesa polimèrica, protegits o no, aquests últims amb una superfície resistent a 
l'abrasió. 
Els captallums retrorreflectants que hagi de ser vist des d'un vehicle en moviment, ha 
de tenir les dimensions, nivell de retrorreflexió, disseny i colors, indicats en la 
UNE-EN 1463-1. 
El contorn del cos de l'element, no ha de tenir vores afilades que puguin comprometre 
la seguretat de la circulació vial. 
El sistema d'ancoratge ha de garantir la seva fixació permanent i que, en cas 
d'arrencament o trencament, no produeixi un perill per al trànsit ni degut a l'element 
arrencat ni degut als elements d'ancoratge que pugin restar sobre la calçada. 
Ha de portar marcat en la part superior, de forma indeleble i ben visible, com a 
mínim, el nom del fabricant i la data de fabricació. 
Les característiques tècniques de l'element han de ser les definides en la UNE-EN 
1463-1 i s'han de comprovar segons aquesta norma. 
 
PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS DE FIXACIÓ PER A BARRERES DE SEGURETAT: 
Conjunt d'elements de fixació d'acer, formats per mitjà d'estampació i galvanitzats en 
calent, necessaris per a la fixació d'un metre de barrera de seguretat. 
Compliran les condicions de la norma UNE 135122. S'utilitzarà acer de tipus S235JR, 
segons UNE-EN 10025. En elements d'unió (cargols) no definits per cap norma 
s'utilitzaran acers de característiques similars als normalitzats.  
Les superfícies han de ser llises, sense fissures, rebaves ni d'altres defectes 
superficials. 
Els fils de la rosca dels cargols no han de tenir defecte de material ni empremtes 
d'eina. 
Unió separadors al suport: 
- Cargols, femelles i volanderes:  M16 x 35 (segons DIN 7989 07.74, DIN 7990 10.89, 
UNE-EN 24034) 
- Qualitat dels cargols:  5.6 
Unió entre barreres: 
- Cargols i volanderes segons fig.11 UNE 135-122 
- Qualitat dels cargols:  4.6 
- Femelles:  M16 (UNE-EN 24034) 
Pas dels cargols:  Pas mètric 
Femelles:  Hexagonal tipus DIN M16 
Volandera:  M16 
Volandera a la unió entre bandes:  Circulars 
Volanderes a la unió banda-separador:  Rectangular 85x85 mm 
 
TERMINAL EN FORMA DE CUA DE PEIX PER A BARRERES DE SEGURETAT: 
Terminal en forma de cua d'oreneta format per una banda d'acer laminat i galvanitzat 
en calent. 
No ha de tenir bonys, punts d'oxidació ni desperfectes en la seva superfície. 
El tall del terminal s'ha de fer per mitjà d'oxitall. 
Els forats han de ser allargats, s'han de realitzar en el taller amb trepant i les 
dimensions han de ser les especificades a la figura 13 UNE 135-122. 
No s'han d'engrandir o rectificar forats per mitjà d'una broca passant. 
Tipus d'acer:  S235JR (UNE-EN 10025-2) 
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Allargament fins a la ruptura:  >= 26% 
Gruix de la planxa:  3 mm 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
SUPORTS: 
Subministrament: Cada element ha de portar gravades les sigles del fabricant i el 
símbol de designació de l'acer. 
Emmagatzematge: En llocs secs i ventilats sense contacte directe amb el terra. 
 
AMORTIDORS PER A BARRERES DE SEGURETAT: 
Subministrament: Cada element ha de portar gravades les sigles del fabricant i el 
símbol de designació de l'acer. 
Emmagatzematge: En llocs secs i ventilats sense contacte directe amb el terra. 
 
TERMINAL EN FORMA DE CUA DE PEIX PER A BARRERES DE SEGURETAT: 
Subministrament: Cada element ha de portar gravades les sigles del fabricant i el 
símbol de designació de l'acer. 
Emmagatzematge: En el mateix lloc on serà col·locat, de manera que no s'alterin les 
seves característiques. 
 
CAPTALLUMS: 
Subministrament: Empaquetats en caixes, de manera que no s'alterin les seves 
característiques. A l'exterior hi ha d'haver el nombre d'unitats que conté. 
Emmagatzematge: En el propi embalatge, de manera que no s'alterin les seves 
característiques. 
 
PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS: 
Subministrament: Empaquetats en caixes. A l'exterior hi ha d'haver les 
característiques de l'element de fixació i el nombre d'unitats que conté. 
Emmagatzematge: En el propi embalatge, de manera que no s'alterin les seves 
característiques. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE FIXACIÓ PER A BARRERES DE SEGURETAT: 
Unitat d'elements necessaris per a realitzar la unió d'una barrera al tram contigu i 
al seu suport. 
 
BANDEROLA, PÒRTIC, SUPORT, AMORTIDORS, CAPTALLUMS I TERMINALS EN FORMS DE CUA DE PEIX: 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones 
técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 
 
CAPTALLUMS REFLECTORS PER A BARRERES DE SEGURETAT: 
* Recomendaciones para el empleo de placas reflectantes en la señalización vertical de 
carreteras. 1984. 
 
CAPTALLUMS PER A COL.LOCAR EN EL PAVIMENT: 
* Orden de 28 de diciembre de 1999 por la que se actualiza el Pliego de Prescripciones 
Técnicas Generales para obras de carreteras y puentes en lo relativo a señalización, 
balizamiento y sistemas de contención de vehículos. 
* UNE-EN 1463-1:1998 Materiales para señalización vial horizontal. Captafaros 
retrorreflectantes. Parte 1: Características iniciales. 
 
PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE FIXACIÓ I TERMINALS EN FORMA DE CUA DE PEIX PER A 
BARRERES DE SEGURETAT FLEXIBLES: 
* UNE 135122:1999 Sistemas viales de contención de vehículos. Barreras metálicas. 
Elementos accesorios de las barreras metálicas. Materiales, dimensiones, formas de 
fabricaión y ensayos. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 

- Inspecció visual del material subministrat amb observació de les marques que 
identifiquen el fabricant, i recepció del corresponent certificat de qualitat on es 
garanteixen les condicions indicades al plec. Atenció especial a l'aspecte superficial 
del galvanitzat. 
 
OPERACIONS DE CONTROL EN SUPORTS: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Cada 2000 kg, o fracció, de suports de les mateixes característiques (lot de 
control), es realitzaran els següents assaigs: 
     - Característiques mecàniques: resistència a tracció, límit elàstic i allargament 
de ruptura (UNE-EN 10025). 
En cas de que el material disposi de la Marca AENOR, o una altra legalment reconeguda 
a un país de la UE, s'ha de poder prescindir dels assaigs de control de recepció. La 
DF ha de sol·licitar, en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al 
subministrament rebut, segons control de producció establert a la marca de qualitat 
del producte. 
 
OPERACIONS DE CONTROL EN SUPORTS PER A BARRERES DE SEGURETAT: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Cada 256 m de barrera de seguretat es realitzaran les següents comprovacions: 
     - Determinació de la massa per unitat de superfície d'una pel·lícula de 
galvanitzat segons la norma UNE-EN ISO 1461. 
     - Comprovació del recobriment: assaigs d'adherència i massa del recobriment 
(mètodes no destructius) (assajos conforme UNE-EN ISO 1461) 
     - Comprovació de les característiques geomètriques dels suports. 
 
OPERACIONS DE CONTROL EN SUPORTS PER A SENYALITZACIÓ: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Cada 100 m de suports utilitzats a l'obra, es realitzaran les següents 
comprovacions: 
     - Determinació de la massa per unitat de superfície d'una pel·licula de 
galvanitzat segons la norma UNE-EN ISO 1461. 
     - Comprovació del recobriment: assaigs d'adherència i massa del recobriment 
(mètodes no destructius) (assaigs conforme UNE-EN ISO 1461) 
     - Comprovació de les característiques geomètriques dels suports. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment 
indicades en cada assaig. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No s'acceptarà l'ús de materials que no arribin acompanyats del corresponent 
certificat de qualitat del fabricant. 
Els resultats dels assaigs d'identificació compliran les condicions del plec. En cas 
d'incompliment en una comprovació, es repetirà l'assaig sobre dues mostres més del 
mateix lot, acceptant-ne el conjunt, quan aquests resultin satisfactoris. 
 
 
 
BD - MATERIALS PER A EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA 
BD5 - MATERIALS PER A DRENATGES 
BD5Z - MATERIALS AUXILIARS PER A DRENATGES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BD5Z5CC0,BD5ZAKF0. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Dispositius de cobriment i tancament per a pous, pericons, embornals o interceptors i 
materials complementaris per a pous de registre. 
S'han considerat els elements següents: 
- Bastiment i reixa practicable o fixa per a embornals 
- Bastiment de perfil d'acer, amb o sense traves 
- Reixa practicable o fixa 
S'han considerat els materials següents per a tapes i reixes 
- Fosa gris 
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- Fosa dúctil 
- Acer  
 
BASTIMENT I TAPA O BASTIMENT I REIXA: 
La peça ha de tenir la forma i els gruixos adequats per a suportar les càrregues del 
trànsit. 
Els dispositius de cobriment i tancament utilitzats en zones de circulació de vianants 
i/o de vehicles, s'han de classificar segons la norma UNE-EN 124, en alguna de les 
classes següents: 
- Classe A 15: Zones susceptibles de ser utilitzades només per vianants i ciclistes. 
- Classe B 125: Voreres, zones de vianants i superfícies semblants, àrees 
d'estacionament i aparcaments de varis pisos per a cotxes. 
- Classe C 250: Vorals i cunetes de carrers, que mesurada a partir de la vorada de la 
vorera s'extèn en un màxim de 0,5 m sobre la calçada i 0,2 m sobre la vorera 
- Classe D 400: Calçades de carreteres (inclòs carrers de vianants), vorals 
estabilitzats i zones d'aparcament per a tot tipus de vehícles. 
- Classe E 600: Zones per les que circul·len vehicles de gran tonelatje (paviments 
d'aeroports, molls, etc.). 
- Classe F 900: Zones sotmeses a càrregues particularment elevades (paviments 
d'aeroports) 
Tots els elements que formen el dispositiu han d'estar protegits contra la corrossió. 
El dispositiu ha d'estar lliure de defectes que puguin perjudicar el seu bon estat per 
tal de ser utilitzat. 
Les tapes o reixes metàl·liques, han de tenir la superficie superior antilliscant. 
Quan estiguin combinat un metall amb el formigó, o qualsevol altre material, ambdós 
han de tenir una adherencia satisfactoria. 
Els dispositius han de ser compatibles amb els seus assentaments. El conjunt no ha de 
produir soroll al trepitjar-lo. 
Les tapes o reixes han d'estar asegurades en la seva posició contra el desplaçament 
degut al trànsit amb una fondària d'encastament suficient o amb un dispositiu de 
tancament. 
La tapa o reixa ha de quedar asegurada dins del bastiment per algún dels següents 
procediments: 
- Amb un dispositiu de tanca 
- Amb suficient massa superficial 
- Amb una característica específica en el diseny 
El disseny d'aquests procediments ha de permetre que la tapa o reixa es pugui obrir 
amb una eina d'us normal. 
El disseny del conjunt ha de garantir la posició correcta de la tapa o reixa en 
relació amb el bastiment. 
S'han de preveure dispositius que permetin garantir un desbloquejament de la tapa o 
reixa i la seva apertura. 
La tapa o reixa ha de recolzar-se en el bastiment en tot el seu perímetre. La pressió 
del recolzament corresponent a la càrrega d'assaig no ha de superar els 7,5 N/mm2. El 
recolzament ha de contribuir a l'estabilitat de la reixa o tapa en condicions d'us. 
L'alçària del bastiment dels dispositus de tancament de les classes D 400, E 600 i F 
900, ha de ser com a mínim de 100 mm. 
La superficie superior de les reixes, tapes i bastiment ha de ser plana, només les 
reixes de la classe D 400 poden tenir una superficie cóncava. 
La franquicia total entre els diferents elements dels dispositius de cobriment i 
tancament, han de complir les especificacions següents: 
- Un o dos elements: 
     - Pas lliure <= 400 mm: =< 7 mm 
     - Pas lliure > 400 mm: =< 9 mm 
- Tres o més elements: 
     - Franquícia del conjunt: <= 15 mm 
     - Franquícia de cada element individual: <= 5 mm 
Fondària d'encastament (classes D 400 a F 900):  >= 50 mm 
Toleràncies: 
- Planor: ± 1% del pas lliure; <= 6 mm 
- Dimensions:  ± 1 mm 
- Guerxament:  ± 2 mm 
Si el dispositiu de tancament te forats de ventilació, aquests han de complir les 
condicions següents: 
Superfície de ventilació: 
- Pas lliure <= 600 mm: >= 5% de la superfície d'un cercle, amb un diàmetre igual a la 
pas lliure 
- Pas lliure > 600 mm:  >= 140 cm2 
Dimensions dels forats de ventilació: 
- Ranures: 

     - Llargària:  <= 170 mm 
     - Amplària: 
          - Classes A 15 a B 125:  18-25 mm 
          - Classes C 250 a F 900:  18-32 mm 
- Forats: 
     - Diàmetre: 
          - Classes A 15 a B 125:  18-38 mm 
          - Classes C 250 a F 900:  30-38 mm 
 
BASTIMENT AMB REIXA O TAPA PRACTICABLE: 
El conjunt ha d'obrir i tancar correctament. 
Un cop tancada, la tapa o reixa ha de quedar enrasada amb el bastiment. 
L'angle respecte a la horitzontal, de la reixa oberta, ha de ser com a mínim de 100º. 
 
REIXA: 
Les dimensions dels intervals entre brèndoles han d'estar determinades en funció de la 
capacitat de desgüàs de la reixa i han d'estar uniformement repartits en l'obertura 
lliure. 
La superfície d'absorció no ha de ser menor que el 30% de l'obertura lliure. 
L'amplària i llargària màxims dels espais entre brèndoles, ha de complir l'especificat 
en l'apartat 7.9.1 i 7.9.2 de la UNE-EN 124. 
 
BASTIMENT: 
Ha de ser pla i ben escairat. 
Els perfils que el formen han de ser rectes quan el bastiment és rectangular. 
Ha de portar potes d'ancoratge distribuïdes uniformement i, com a mínim, una a cada 
angle si el bastiment és rectangular i tres si és circular. 
Separació entre potes d'ancoratge:  <= 60 cm 
Llargària dels elements de fixació:  >= 30 mm 
Toleràncies: 
- Alçària del bastiment:  ± 1,5 mm 
- Amplària (sempre que l'encaix de la reixa sigui el correcte):  <= 0,25% llargària 
- Rectitud dels perfils: Fletxa:  <= 0,25% llargària 
- Dimensions exteriors del bastiment:  ± 2 mm 
 
BASTIMENT D'ACER GALVANITZAT AMB TRAVES: 
Ha d'anar reforçat amb traves soldades de tub de secció quadrada o de passamà del 
mateix material. 
Separació entre traves:  <= 100 cm 
Dimensions del tub de travada:  20 x 20 mm 
Alçària del passamà de travada:  60 mm 
 
REIXA FIXA: 
Ha de portar potes d'ancoratge distribuides uniformement i, com a mínim, una a cada 
angle si el bastiment és rectangular i tres si és circular. 
Separació entre potes d'ancoratge:  <= 60 cm 
Llargària dels elements de fixació:  >= 30 mm 
 
ELEMENTS AMB RECOBRIMENT DE PINTURA BITUMINOSA: 
El recobriment de pintura bituminosa, ha de formar una capa contínua que ha de cobrir 
a l'element completament. 
Ha de tenir un color, una lluentor i una textura uniformes. 
La pintura ha d'estar ben adherida al suport, no ha de tenir bullofes, escrostonament, 
ni altres defectes superficials. 
 
DISPOSITIUS DE TANCAMENT D'ACER: 
Gruix:  >= 2,75 mm 
Gruix i massa del galvanitzat: 
- Gruix de l'acer >= 2,75 a < 5 mm:  >= 50 micres i 350 g/m2 
- Gruix de l'acer >= 5 mm:  >= 65 micres i 450 g/m2 
 
ELEMENTS DE FOSA: 
La fosa ha de ser gris, de grafit laminar (fosa gris normal, conforme a la norma UNE-
EN 1561) o de grafit esferoïdal (fosa nodular o dúctil, conforme a la norma UNE-EN 
1563). 
Les peces han de ser netes, lliures de sorra solta, d'òxid o de qualsevol altre tipus 
de residu. 
No ha de tenir defectes superficials (esquerdes, rebaves, bufaments, inclusions de 
sorra, gotes fredes, etc.). 
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BASTIMENT I TAPA O REIXA DE FOSA GRISA: 
La fosa ha de ser grisa, amb grafit en vetes fines repartides uniformement i sense 
zones de fosa blanca. 
Les dimensions de la cara inferior han de ser més petites que les corresponents a la 
cara superior. 
Quan la peça hagi de portar potes d'ancoratge, aquestes han de ser de la mateixa 
colada. 
Resistència a tracció de la fosa, proveta cilíndrica (UNE 36-111):  >= 180 N/mm2 
Duresa Brinell (UNE_EN_ISO 6506/1):  >= 155 HB 
Contingut de ferrita, a 100 augments:  <= 10% 
Contingut de fòsfor:  <= 0,15% 
Contingut de sofre:  <= 0,14% 
 
ELEMENTS D'ACER GALVANITZAT: 
Ha de ser de perfils conformats d'acer S235JR, soldats. 
El conjunt ha d'estar lligat sòlidament amb soldadura. 
El recobriment de zinc ha d'estar ben adherit. Ha de ser llis, sense discontinuïtats, 
exfoliacions ni taques. 
Límit elàstic de l'acer:  >= 240 N/mm2 
Resistència a tracció de l'acer:  >= 340 N/mm2 
Massa de recobriment del galvanitzat:  >= 360 g/m2 
Puresa del zinc de recobriment:  >= 98,5% 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
BASTIMENT: 
Subministrament: Amb les proteccions necessàries perquè arribi a l'obra amb les 
condicions exigides i amb l'escairat previst. 
Emmagatzematge: En posició horitzontal sobre superfícies planes i rígides per tal 
d'evitar deformacions o danys que alterin les seves característiques. 
 
BASTIMENT I TAPA O REIXA: 
Subministrament: Embalats en caixes. Cada caixa ha de portar escrit el nombre de peces 
que conté i les seves dimensions. 
Emmagatzematge: En posició horitzontal sobre superfícies planes i rígides per tal 
d'evitar deformacions o danys que alterin les seves característiques. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
BASTIMENT I TAPA O BASTIMENT I REIXA: 
UNE-EN 124:1995 Dispositivos de cubrimiento y de cierre para zonas de circulación 
utilizadas por peatones y vehículos. Principios de construcción, ensayos de tipo, 
marcado, control de calidad. 
 
ELEMENTS DE FOSA GRIS: 
* UNE 36111:1973 Fundición gris. Tipos, características y condiciones de suministro de 
piezas moldeadas. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
La tapa o reixa i el bastiment han de tenir marcades de forma indeleble les 
indicacions següents: 
- El codi de la norma UNE EN 124 
- La classe segons la norma UNE EN 124 
- El nom o sigles de fabricant i el lloc de fabricació 
- Referència, marca o certificació si en tè 
 
OPERACIONS DE CONTROL EN BASTIMENTS, TAPES I REIXES DE FOSA: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Recepció del certificat de qualitat del fabricant, d'acord a les condicions del 
plec. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Les operacions de control s'han de realitzar segons les indicacions de la DF. 

 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No s'acceptarà l'ús de materials que no arribin acompanyats del corresponent 
certificat de qualitat del fabricant. 
En cas de disconformitat d'un control geomètric o de pes, es rebutjarà la peça 
assajada i s'incrementarà el control, en primer lloc, fins al 20% de les peces, i en 
cas de seguir observant deficiències, fins al 100% del subministrament. 
 
 
 
BD7 - TUBS PER A CLAVEGUERES I COL·LECTORS 
BD7J - TUBS DE POLIETILÈ DE DENSITAT ALTA PER A CLAVEGUERES I COL·LECTORS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BD7JS180,BD7JE180. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Tub de polietilè de densitat alta apte per a unions soldades per a l'execució d'obres 
d'evacuació d'aigües residuals en canalitzacions subterrànies. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El tub ha de tenir la superfície llisa, sense ondulacions. No ha de tenir bombolles, 
esquerdes ni d'altres defectes. 
Els extrems han d'acabar amb un tall perpendicular a l'eix i sense rebaves. 
Els tubs han de poder unir-se entre sí mitjançant el sistema de soldadura descrit a la 
UNE 53394. 
Les unions han de tenir la resistència definida en la UNE 53365. 
Cada tub ha de portar marcades com a mínim cada 3 m, de forma indeleble i ben visible 
les dades següents: 
- Designació comercial 
- Referència del material (PE 50A) 
- Diàmetre nominal en mm 
- Gruix nominal en mm 
- Pressió nominal en MPa 
- Any de fabricació 
- UNE 53365 
Material constitutiu: 
- Polietilè d'alta densitat tal i com es defineix en la norma UNE-EN ISO 1872-1. 
- Negre de carboni amb les característiques següents: 
     - Densitat:  1500- 2000 kg/m3 
     - Mida mitjana de la partícula:  0,010- 0,025 micres 
Les característiques físiques i químiques dels tubs han de complir l'especificat en 
l'apartat 5.2.3 de la UNE 53365. 
Ha de superar els assaigs d'estanquitat, resistència a la pressió interna i de 
rigidesa circumferèncial, descrits a la UNE 53365. 
Diàmetre i gruix de la paret: 
+-----------------------------------------------------+ 
¦  Diàmetre   ¦    Gruix de la paret    ¦ Tolerància  ¦ 
¦  Nominal    ¦           (mm)          ¦   màxima    ¦ 
¦    (mm)     ¦-------------------------¦    DN       ¦ 
¦             ¦ Serie 12.5 ¦ Serie 8    ¦   (mm)      ¦ 
¦             ¦ PN 0,4 MPa ¦ PN 0,6 MPa ¦             ¦ 
¦-------------¦------------¦------------¦-------------¦ 
¦     110     ¦     4,2    ¦    6,6     ¦    + 1,0    ¦ 
¦     125     ¦     4,8    ¦    7,4     ¦    + 1,2    ¦ 
¦     140     ¦     5,4    ¦    8,3     ¦    + 1,3    ¦ 
¦     160     ¦     6,2    ¦    9,5     ¦    + 1,5    ¦ 
¦     180     ¦     6,9    ¦   10,7     ¦    + 1,7    ¦ 
¦     200     ¦     7,7    ¦   11,9     ¦    + 1,8    ¦ 
¦     225     ¦     8,6    ¦   13,4     ¦    + 2,1    ¦ 
¦     250     ¦     9,6    ¦   14,8     ¦    + 2,3    ¦ 
¦     280     ¦    10,7    ¦   16,6     ¦    + 2,6    ¦ 
¦     315     ¦    12,1    ¦   18,7     ¦    + 2,9    ¦ 
¦     355     ¦    13,6    ¦   21,1     ¦    + 3,2    ¦ 
¦     400     ¦    15,3    ¦   23,7     ¦    + 3,6    ¦ 
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¦     450     ¦    17,2    ¦   26,7     ¦    + 4,1    ¦ 
¦     500     ¦    19,1    ¦   29,6     ¦    + 4,5    ¦ 
¦     560     ¦    21,4    ¦   33,2     ¦    + 5,0    ¦ 
¦     630     ¦    24,1    ¦   37,4     ¦    + 5,0    ¦ 
¦     710     ¦    27,2    ¦   42,0     ¦    + 5,0    ¦ 
¦     800     ¦    30,6    ¦   47,4     ¦    + 5,0    ¦ 
+-----------------------------------------------------+ 
Toleràncies: 
- Diàmetre exterior mig (arrodonit al 0,1 mm superior):  + 0,009 DN mm,  <= + 5,0 
- Ovalació (arrodonit al 0,1 mm superior) (DN = diàmetre nominal en mm): 
     - Tubs rectes:  <= 0,02 DN mm 
     - Tubs subministrat en rotlle:  <= 0,06 DN mm 
- Gruix de la paret (arrodonit al 0,1 mm superior) (e = gruix nominal en mm): 
     - Tubs gruix nominal <= 24 mm:  0,1e + 0,2 mm 
     - Tubs gruix nominal > 24 mm:  0,15 e + 0,2 mm 
- Llargària (23 ± 2ºC):  + 10 mm 
No s'admeten toleràncies negatives en cap de les dimensions del tub. 
La verificació de les mesures s'ha de fer d'acord amb la norma UNE 53365. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Protegit per tal que arribi a l'obra amb les condicions exigides. 
Emmagatzematge: En llocs protegits d'impactes, dels raigs solars i ben ventilats. 
S'han d'apilar horitzontalment i paral·lelament sobre superfícies planes. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* UNE 53365:1990 Plásticos. Tubos de polietileno de alta densidad para uniones 
soldadas, usados para canalizaciones subterráneas, enterradas o no, empleadas para la 
evacuación y desagües. Características y métodos de ensayo. 
 
 
 
BDD - MATERIALS PER A POUS DE REGISTRE 
BDD1 - MATERIALS PER A POUS DE REGISTRE CIRCULARS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BDD1A090. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Peces prefabricades de formigó amb els extrems acabats amb encaix, obtingudes per un 
procés d'emmotllament i compactació per vibrocompressió d'un formigó amb o sense 
armadura, per a la formació de pou de registre.  
S'han considerat els elements següents:  
- Peça per a les parets del pou, amb o sense escala d'acer galvanitzat 
- Peça reductora (con asimètric) per a passar de les dimensions del pou a les de la 

tapa, amb o sense escala d'acer galvanitzat 
- Peça per a la base del pou, amb o sense escala d'acer galvanitzat 
- Llosa reductora o per a l'adaptació del bastiment  
  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Els ciments, els àrids, l'aigua de pastat i els possibles additius han de complir la 
legislació vigent. L'ús de fibres està autoritzat en la mesura en que siguin 
compatibles amb els altres constituents del formigó i no perjudiquin les seves 
propietats. No s'han d'admetre barrejes de ciments de diferents tipus o procedències. 
Un cop endurit ha de ser homogeni i compacte. La superfície interior ha de ser regular 
i llisa. Es permeten petites irregularitats locals que no disminueixin la qualitat 
intrínseca ni el funcionament del pou. No s'han d'admetre on puguin afectar 
l'estanquitat.  
Ha de tenir un color uniforme.  

La peça, dessecada a l'aire en posició vertical, ha d'emetre un so clar en colpejar-la 
amb un martell.  
Les peces de DN >= 1000 mm han de ser de formigó armat.  
Les peces amb escala d'acer galvanitzat han de portar incorporats i fixats sòlidament, 
graons d'acer galvanitzat separats aproximadament 30 cm entre ells, 50 cm de la solera 
i 25 cm de la superfície.  
Càrrega de trencament:  Ha de complir les especificacions de la norma UNE 127917.  
Quantia mínima d'armadures (peces armades):  
- Alçats i cons:  2,0 cm2/m secció vertical, 0,15 cm2 en qualsevol tipus d'alçat 
- Solera de les peces de base: 2,5 cm2/m en 2 direccions ortogonals 
- Lloses: 2,5 cm2/m en 2 direccions ortogonals, amb reforç al voltant de l'orifici 

d'apertura  
El recobriment mínim de les armadures ha de ser el de la grandària màxima de l'àrid, 
amb un mínim de 20 mm per a lloses i de 15 mm per a la resta de mòduls.  
Gruix mínim de paret de les peces de base, de recrescut i còniques:  
- Per a DN <= 1000 mm:  >= 120 mm 
- Per a 1000 mm < DN <= 1500 mm:  >= 160 mm (per a la solera de D=1500 mm, un gruix 

de 200 mm) 
- Per a DN > 1500 mm:  >= 200 mm  
Gruix mínim de paret de les lloses:  
- Per a DN <= 1200 mm:  >= 150 mm 
- Per a 1200 mm < DN <= 1800 mm:  >= 200 mm  
Llargària de l'encaix:  >= 2,5 cm  
Irregularitats de la superfície del formigó:  
- Diàmetre dels buits:  <= 15 mm 
- Profunditat dels buits:  <= 6 mm 
- Amplària de fissures:  <= 0,15 mm  
Gelabilitat (20 cicles de gel-desgel):  Ha de complir 
Estanquitat a 1 bar de pressió interior (THM):  No hi ha d'haver pèrdues abans de 10 
min 
Pressió interior de ruptura (THM):  >= 2 bar  
Toleràncies:  
- Diàmetre interior: ± (2 + 0,01 DN) mm, (Màxim de ± 15 mm)  
- Dimensions interiors en peces quadrades o rectangulars:  ± 5 mm  
- Gruix de paret:  ± 5%  
- Alçària (el valor més gran de): ± 1,5%, ± 10 mm  
- Rectitut generatrius interiors (el més gran de): ± 1,0% alçària útil, ± 10 mm  
- Desviació de les cares respecte a una recta en peces quadrades o rectangulars: ± 

0,5%  
- Ortogonalitat d'extrems (UNE 127917):  

- Per a DN <= 1000 mm: <= 10 mm 
- Per a DN > 1000 mm, el menor valor de: ± 20 mm, ± 0,01 DN  

- Planor dels extrems:  
- Per a DN <= 1000 mm: <= 10 mm 
- Per a DN > 1000 mm, el menor valor de: ± 20 mm, ± 0,01 DN  

- Ovalació de les peces circulars no reductores (diferència de diàmetre interior 
màxim i mínim als extrems): ± 0,5% diàmetre nominal  

- Ondulacions o desigualtats:  <= 5 mm 
- Rugositats:  <= 1 mm  
  
PEÇA REDUCTORA (CON ASIMÈTRIC):  
L'extrem inferior ha d'acabar amb un encaix i l'extrem superior ha d'acabar amb un 
tall recte, pla i perpendicular a l'eix del pou.  
La conicitat del mòdul ha de ser excèntrica de manera que tingui una generatriu 
vertical.  
  
PEÇA DE BASE:  
L'extrem superior ha d'acabar amb un encaix i l'extrem inferior ha de quedar tancat i 
ha de ser pla i perpendicular a l'eix del pou.  
Ha de tenir preparats els forats per als tubs d'entrada i de sortida d'aigües, o bé ha 
de portar incorporats sòlidament encastats a la paret dels mòduls uns tubs de 
llargària <= 50 cm.  
Pendent superior dels llits hidràulics:  >= 5%  
Alçària dels llits hidràulics:  
- Tipus A: El valor del diàmetre nominal del tub de sortida, i no més gran de 400 mm 
- Tipus B: La meitat del diàmetre nominal del tub de diàmetre nominal que incideixi 

en el pou  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
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Subministrament: Amb les precaucions necessàries per que no s'alterin les seves 
característiques.  
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho 
sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema 
d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del 
CTE:  
 - Productes per a permetre l'accés a la xarxa de sanejament o evacuació d'aigües 
negres, així com aireació i ventilació, per exemple, dins de les instal·lacions sota 
la calçada, àrees d'aparcament, vorals estabilitzats i a l'exterior d'edificis:  
     - Sistema 4: Declaració de Prestacions  
Tots els mòduls, del tipus que sigui, han d'anar marcats amb la següent informació com 
a mínim:  
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Número de la norma UNE-EN 1917 
- Data de fabricació (any, mes, dia) 
- Identificació del material constituent de l'element  

- HM per a tubs de formigó en massa 
- HA per a tubs de formigó armat 
- HF per a tubs de formigó amb fibres d'acer  

- Identificació d'una tercera entitat certificadora 
- Diàmetre nominal en mm 
- Alçària útil 
- Sèrie resistent (N-normal, R-reforçada) 
- Tipus de ciment si aquest tingues alguna característica especial 
- En els mòduls de base: els diàmetres de les incorporacions d'entrada i sortida 
- Identificació de les condicions d'ús diferents de les condicions normals 
- Identificació de la utilització particular prevista, si fos el cas 
- Han de portar el marcat CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 

1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol  
Emmagatzematge: En llocs protegits del sol, les gelades i els impactes.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
UNE-EN 1917:2003 Pozos de registro y cámaras de inspección de hormigón en masa, 
hormigón armado y hormigón con fibras de acero.  

UNE 127917:2005 Pozos de registro y cámaras de inspección de hormigón en masa, de 
hormigón con fibra de acero y de hormigón armado.Complemento nacional a la Norma UNE-
EN 1917.  

 

 
BDDZ - MATERIALS AUXILIARS PER A POUS DE REGISTRE 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BDDZV001,BDDZ6DD0. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Dispositius de cobriment i tancament per a pous, pericons, embornals o interceptors i 
materials complementaris per a pous de registre. 
S'han considerat els elements següents: 
- Bastiment i tapa per a pous i pericons de registre de canalitzacions 
S'han considerat els materials següents per a tapes i reixes 
- Fosa gris 
- Fosa dúctil 
- Acer  
 
BASTIMENT I TAPA O BASTIMENT I REIXA: 

La peça ha de tenir la forma i els gruixos adequats per a suportar les càrregues del 
trànsit. 
Els dispositius de cobriment i tancament utilitzats en zones de circulació de vianants 
i/o de vehicles, s'han de classificar segons la norma UNE-EN 124, en alguna de les 
classes següents: 
- Classe A 15: Zones susceptibles de ser utilitzades només per vianants i ciclistes. 
- Classe B 125: Voreres, zones de vianants i superfícies semblants, àrees 
d'estacionament i aparcaments de varis pisos per a cotxes. 
- Classe C 250: Vorals i cunetes de carrers, que mesurada a partir de la vorada de la 
vorera s'extèn en un màxim de 0,5 m sobre la calçada i 0,2 m sobre la vorera 
- Classe D 400: Calçades de carreteres (inclòs carrers de vianants), vorals 
estabilitzats i zones d'aparcament per a tot tipus de vehícles. 
- Classe E 600: Zones per les que circul·len vehicles de gran tonelatje (paviments 
d'aeroports, molls, etc.). 
- Classe F 900: Zones sotmeses a càrregues particularment elevades (paviments 
d'aeroports) 
Tots els elements que formen el dispositiu han d'estar protegits contra la corrossió. 
El dispositiu ha d'estar lliure de defectes que puguin perjudicar el seu bon estat per 
tal de ser utilitzat. 
Les tapes o reixes metàl·liques, han de tenir la superficie superior antilliscant. 
Quan estiguin combinat un metall amb el formigó, o qualsevol altre material, ambdós 
han de tenir una adherencia satisfactoria. 
Els dispositius han de ser compatibles amb els seus assentaments. El conjunt no ha de 
produir soroll al trepitjar-lo. 
Les tapes o reixes han d'estar asegurades en la seva posició contra el desplaçament 
degut al trànsit amb una fondària d'encastament suficient o amb un dispositiu de 
tancament. 
La tapa o reixa ha de quedar asegurada dins del bastiment per algún dels següents 
procediments: 
- Amb un dispositiu de tanca 
- Amb suficient massa superficial 
- Amb una característica específica en el diseny 
El disseny d'aquests procediments ha de permetre que la tapa o reixa es pugui obrir 
amb una eina d'us normal. 
El disseny del conjunt ha de garantir la posició correcta de la tapa o reixa en 
relació amb el bastiment. 
S'han de preveure dispositius que permetin garantir un desbloquejament de la tapa o 
reixa i la seva apertura. 
La tapa o reixa ha de recolzar-se en el bastiment en tot el seu perímetre. La pressió 
del recolzament corresponent a la càrrega d'assaig no ha de superar els 7,5 N/mm2. El 
recolzament ha de contribuir a l'estabilitat de la reixa o tapa en condicions d'us. 
L'alçària del bastiment dels dispositus de tancament de les classes D 400, E 600 i F 
900, ha de ser com a mínim de 100 mm. 
La superficie superior de les reixes, tapes i bastiment ha de ser plana, només les 
reixes de la classe D 400 poden tenir una superficie cóncava. 
El pas lliure dels dispositius de tancament utilitzats com a pas d'home, s'han 
d'ajustar a les normes de seguretat en funció del lloc a on s'instal·lin. En general 
han de tenir un diàmetre mínim de 600 mm. 
- Complements per a pou de registre: 
     - Graó d'acer galvanitzat 
     - Graó de fosa 
     - Fleix d'acer inoxidable i anells d'expansió per a junt d'estanquitat entre el 
tub i el pou de registre 
La franquicia total entre els diferents elements dels dispositius de cobriment i 
tancament, han de complir les especificacions següents: 
- Un o dos elements: 
     - Pas lliure <= 400 mm: =< 7 mm 
     - Pas lliure > 400 mm: =< 9 mm 
- Tres o més elements: 
     - Franquícia del conjunt: <= 15 mm 
     - Franquícia de cada element individual: <= 5 mm 
Fondària d'encastament (classes D 400 a F 900):  >= 50 mm 
Toleràncies: 
- Planor: ± 1% del pas lliure; <= 6 mm 
- Dimensions:  ± 1 mm 
- Guerxament:  ± 2 mm 
Si el dispositiu de tancament te forats de ventilació, aquests han de complir les 
condicions següents: 
Superfície de ventilació: 
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- Pas lliure <= 600 mm: >= 5% de la superfície d'un cercle, amb un diàmetre igual a la 
pas lliure 
- Pas lliure > 600 mm:  >= 140 cm2 
Dimensions dels forats de ventilació: 
- Ranures: 
     - Llargària:  <= 170 mm 
     - Amplària: 
          - Classes A 15 a B 125:  18-25 mm 
          - Classes C 250 a F 900:  18-32 mm 
- Forats: 
     - Diàmetre: 
          - Classes A 15 a B 125:  18-38 mm 
          - Classes C 250 a F 900:  30-38 mm 
 
BASTIMENT AMB REIXA O TAPA PRACTICABLE: 
El conjunt ha d'obrir i tancar correctament. 
Un cop tancada, la tapa o reixa ha de quedar enrasada amb el bastiment. 
L'angle respecte a la horitzontal, de la reixa oberta, ha de ser com a mínim de 100º. 
 
ELEMENTS AMB RECOBRIMENT DE PINTURA BITUMINOSA: 
El recobriment de pintura bituminosa, ha de formar una capa contínua que ha de cobrir 
a l'element completament. 
Ha de tenir un color, una lluentor i una textura uniformes. 
La pintura ha d'estar ben adherida al suport, no ha de tenir bullofes, escrostonament, 
ni altres defectes superficials. 
 
DISPOSITIUS DE FORMIGÓ ARMAT: 
En els dispositius de tancament de les classes A 15 a D 400 de formigó armat, les 
arestes i superfícies de contacte entre el bastiment i la tapa, han d'estar protegides 
amb una xapa de fosa o d'acer galvanitzat en calent. 
Gruix mínim de fosa o d'acer: 
- A 15:  >= 2 mm 
- B 125:  >= 3 mm 
- C 250:  >= 5 mm 
- D 400:  >= 6 mm 
- E 600 i F 900:  A determinar en funció de cada disseny 
Resistència característica a la compressió del formigó després de 28 dies: 
- Classe B 15 a F 900:   >= 40 N/mm2 
- Classe A 15:  >= 25 N/mm2 
Gruix del recobriment de formigó de l'armadura d'acer:  >= 20 mm 
 
ELEMENTS DE FOSA: 
La fosa ha de ser gris, de grafit laminar (fosa gris normal, conforme a la norma UNE-
EN 1561) o de grafit esferoïdal (fosa nodular o dúctil, conforme a la norma UNE-EN 
1563). 
Les peces han de ser netes, lliures de sorra solta, d'òxid o de qualsevol altre tipus 
de residu. 
No ha de tenir defectes superficials (esquerdes, rebaves, bufaments, inclusions de 
sorra, gotes fredes, etc.). 
 
BASTIMENT I TAPA O REIXA DE FOSA GRISA: 
La fosa ha de ser grisa, amb grafit en vetes fines repartides uniformement i sense 
zones de fosa blanca. 
Les dimensions de la cara inferior han de ser més petites que les corresponents a la 
cara superior. 
Quan la peça hagi de portar potes d'ancoratge, aquestes han de ser de la mateixa 
colada. 
Resistència a tracció de la fosa, proveta cilíndrica (UNE 36-111):  >= 180 N/mm2 
Duresa Brinell (UNE_EN_ISO 6506/1):  >= 155 HB 
Contingut de ferrita, a 100 augments:  <= 10% 
Contingut de fòsfor:  <= 0,15% 
Contingut de sofre:  <= 0,14% 
 
GRAÓ D'ACER GALVANITZAT: 
Graó de rodó d'acer llis, AE 215 L, fabricat per laminació en calent. 
El graó ha de portar una platina d'acer soldada a cada un dels seus extrems, per a 
facilitar l'ancoratge. 
Tots els segments del graó han d'estar continguts en el mateix pla. 
La peça ha d'estar protegida amb una galvanització per immersió en calent. 

El recobriment ha d'estar ben adherit. Ha de ser llis, sense taques, discontinuïtats, 
exfoliacions, etc. 
Resistència a la tracció:  340 - 500 N/mm2 
Límit elàstic (UNE 7-474):  >= 220 N/mm2 
Allargament a la ruptura:  >= 23% 
Característiques del galvanitzat: 
- Densitat del metall dipositat:  = 6,4 kg/dm3 
- Massa del recobriment (UNE 37-501):  = 610 g/m2 
- Gruix (UNE 37-501):  85 micres 
- Puresa del zenc (UNE 37.302):  = 98,5% 
- Adherència (UNE 37-501):  sense exfoliacions ni despreniments 
- Continuïtat del revestiment (UNE 37-501) :  sense despreniments 
Toleràncies: 
- Dimensions:  ± 2 mm 
- Guerxament:  ± 1 mm 
- Diàmetre del rodó:  - 5% 
 
GRAÓ DE FOSA: 
Graó emmotllat amb fosa de tipus nodular. 
El grafit ha d'aparèixer en forma esferoïdal en una superfície >= 85% de la peça. 
Ha de ser plana. Ha de tenir la forma i els gruixos adequats per a suportar les 
càrregues de servei. 
A cada peça ha d'haver-hi la marca del fabricant. 
Resistència a la tracció de la fosa (UNE 36-118):  >= 380 N/mm2 
Allargament a la ruptura:  >= 17% 
Contingut de perlita:  <= 5% 
Contingut de cementita a les zones d'encastament:  <= 4% 
Toleràncies: 
- Dimensions:  ± 2 mm 
- Guerxament:  ± 1 mm 
 
FLEIX D'ACER INOXIDABLE I ANELLS D'EXPANSIÓ: 
Peça de goma sintètica amb un fleix d'acer d'expansió per a la unió de la peça al pou 
de registre i una brida d'acer per a la unió de la peça amb el tub, configurant un 
junt flexible entre el pou de registre i el tub. 
La goma ha de ser resistent als olis, àcids, l'ozó i les aigües residuals. 
El fleix d'expansió i la brida han de ser d'acer inoxidable no magnètic. 
El junt no ha de tenir defectes interns ni irregularitats superficials que puguin 
afectar la seva funció. 
No ha de tenir porus. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
BASTIMENT I TAPA O REIXA: 
Subministrament: Embalats en caixes. Cada caixa ha de portar escrit el nombre de peces 
que conté i les seves dimensions. 
Emmagatzematge: En posició horitzontal sobre superfícies planes i rígides per tal 
d'evitar deformacions o danys que alterin les seves característiques. 
 
FLEIX D'ACER INOXIDABLE I ANELLS D'EXPANSIÓ: 
Subministrament: Embalats en caixes. A cada element hi ha d'haver la marca del 
fabricant. 
Emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves característiques. 
 
GRAÓ: 
Subministrament: Empaquetats sobre palets. 
Emmagatzematge: En llocs secs i ventilats, de manera que no s'alterin les seves 
característiques. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
BASTIMENT I TAPA O BASTIMENT I REIXA: 
UNE-EN 124:1995 Dispositivos de cubrimiento y de cierre para zonas de circulación 
utilizadas por peatones y vehículos. Principios de construcción, ensayos tipo, 
marcado, control de calidad. 
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ELEMENTS DE FOSA GRIS: 
* UNE 36111:1973 Fundición gris. Tipos, características y condiciones de suministro de 
piezas moldeadas. 
 
GRAÓ D'ACER GALVANITZAT: 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
GRAÓ DE FOSA: 
* UNE 36118:1973 Fundición con granito esferoidal. Tipos y condiciones de recepción y 
suministro de piezas moldeadas. 
 
FLEIX D'ACER INOXIDABLE I ANELLS D'EXPANSIÓ: 
* UNE 53571:1989 Elastómeros. Juntas de estanquidad de goma maciza para tuberías de 
suministro de agua, drenaje y alcantarillado. Especificaciones de los materiales. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
La tapa o reixa i el bastiment han de tenir marcades de forma indeleble les 
indicacions següents: 
- El codi de la norma UNE EN 124 
- La classe segons la norma UNE EN 124 
- El nom o sigles de fabricant i el lloc de fabricació 
- Referència, marca o certificació si en tè 
 
OPERACIONS DE CONTROL EN BASTIMENTS, TAPES I REIXES DE FOSA: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Recepció del certificat de qualitat del fabricant, d'acord a les condicions del 
plec. 
 
OPERACIONS DE CONTROL EN GRAONS: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Comprovació del marcatge CE en cada entrega. 
- Al cas de graons d'acer galvanitzat, una vegada per cada 10 unitats: 
     - Assaig d'adherència d'un recobriment galvanitzat (UNE-EN ISO 1461) 
     - Determinació de la massa per unitat de superfície d'una pel·lícula de 
galvanitzat (UNE-EN ISO 1461) 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Les operacions de control s'han de realitzar segons les indicacions de la DF. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No s'acceptarà l'ús de materials que no arribin acompanyats del corresponent 
certificat de qualitat del fabricant. 
En cas de disconformitat d'un control geomètric o de pes, es rebutjarà la peça 
assajada i s'incrementarà el control, en primer lloc, fins al 20% de les peces, i en 
cas de seguir observant deficiències, fins al 100% del subministrament. 
 
 
 
BDK - MATERIALS PER A PERICONS DE CANALITZACIONS 
BDK2 - PERICONS PREFABRICATS DE FORMIGÓ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BDK218ZA. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Pericons prefabricats de formigó armat vibrat, no pretesat per al registre de 
canalitzacions de servei.  
S'han considerat els elements següents:  
- Pericons tipus DF per a instal·lacions de telefonia 
- Pericons tipus HF per a instal·lacions de telefonia 
- Pericons tipus MF per a instal·lacions de telefonia  
CONDICIONS GENERALS:  
El pericó ha d'incorporar la tapa i el bastiment. 

La forma i dimensions dels pericons han de ser els definits per la companyia 
subministradora. 
Ha de portar dos ancoratges situats en dues superfícies oposades, per tal de facilitar 
la manipulació de l'element, aquests ancoratges han de resistir els esforços deguts al 
pes i manipulació del pericó. 
Han d'incorporar dos suports per a la fixació de politges per a l'estesa de cables, 
situats en les parets transversals. Han d'estar centrats i a sota de les obertures 
d'entrada de conductes. 
Han d'incorporar els suports necessaris per a la instal·lació i fixació dels conductes 
en el interior del pericó. 
Ha de portar un bastiment metàl·lic com a remat de la part superior.  
Les tapes o reixes han d'estar asegurades en la seva posició contra el desplaçament 
degut al trànsit amb una fondària d'encastament suficient o amb un dispositiu de 
tancament.  
La tapa o reixa ha de quedar asegurada dins del bastiment per algún dels següents 
procediments: 
- Amb un dispositiu de tanca 
- Amb suficient massa superficial 
- Amb una característica específica en el diseny 
El disseny d'aquests procediments ha de permetre que la tapa o reixa es pugui obrir 
amb una eina d'us normal.  
Les tapes o reixes metàl·liques, han de tenir la superfície superior antilliscant.  
El disseny del conjunt ha de garantir la posició correcta de la tapa o reixa en 
relació amb el bastiment.  
S'han de preveure dispositius que permetin garantir un desbloquejament de la tapa o 
reixa i la seva apertura.  
En els dispositius de tancament de les classes A 15 a D 400 de formigó armat, les 
arestes i superfícies de contacte entre el bastiment i la tapa, han d'estar protegides 
amb una xapa de fosa o d'acer galvanitzat en calent.  
Gruix mínim de fosa o d'acer: 
- A 15:  >= 2 mm 
- B 125:  >= 3 mm 
- C 250:  >= 5 mm 
- D 400:  >= 6 mm 
- E 600 i F 900:  A determinar en funció de cada disseny  
Resistència característica a la compressió del formigó després de 28 dies: 
- Classe B 15 a F 900:   >= 40 N/mm2 
- Classe A 15:  >= 25 N/mm2 
Gruix del recobriment de formigó de l'armadura d'acer:  >= 20 mm  
PERICONS TIPUS DF:  
En el centre de la solera hi ha d'haver una bonera de 20x20 de costat i 10 cm de 
fondària. En la vora superior de la bonera hi ha d'haver un bastiment format per 
angulars de 40x4 cm, ancorat per gafes o patilles en el formigó de la solera. Sobre el 
bastiment s'hi ha de recolzar la reixeta de la bonera.  
La solera ha de tenir un pendent de l'1% cap a la bonera.  
Les utilitats d'aquest pericó poden ser: 
     - Donar pas (amb empalmament en el seu cas) a cables que segueixin en la mateixa 
direcció o que canviïn de direcció en el pericó. En aquest últim cas el nombre de 
parells de cables no ha de ser superior a 400 per calibres 0,405, 300 per calibre 
0,51, 150 per calibre 0,64 i 100 per calibre 0,9, si l'empalmament es múltiple, tampoc 
ha de superar aquests límits la suma dels parells dels cables en el costat ramificat 
de l'empalmament. 
     - Donar accés a un pedestal d'armaris d'interconnexió 
     - Donar pas, amb canvi de direcció, en el seu cas, a escomeses o grups 
d'escomeses  
El nombre d'empalmaments del pericó es de quatre.  
PERICONS TIPUS HF:  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
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UNE-EN 124:1995 Dispositivos de cubrimiento y de cierre para zonas de circulación 
utilizadas por peatones y vehículos. Principios de construcción, ensayos de tipo, 
marcado, control de calidad.  

 

 
BDKZ - MATERIALS AUXILIARS PER A PERICONS DE CANALITZACIONS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BDKZH9B0. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Dispositius de cobriment i tancament per a pous, pericons, embornals o interceptors i 
materials complementaris per a pous de registre. 
S'han considerat els elements següents: 
- Bastiment i tapa per a pous i pericons de registre de canalitzacions 
S'han considerat els materials següents per a tapes i reixes 
- Fosa gris 
- Fosa dúctil 
- Acer  
 
BASTIMENT I TAPA O BASTIMENT I REIXA: 
La peça ha de tenir la forma i els gruixos adequats per a suportar les càrregues del 
trànsit. 
Els dispositius de cobriment i tancament utilitzats en zones de circulació de vianants 
i/o de vehicles, s'han de classificar segons la norma UNE-EN 124, en alguna de les 
classes següents: 
- Classe A 15: Zones susceptibles de ser utilitzades només per vianants i ciclistes. 
- Classe B 125: Voreres, zones de vianants i superfícies semblants, àrees 
d'estacionament i aparcaments de varis pisos per a cotxes. 
- Classe C 250: Vorals i cunetes de carrers, que mesurada a partir de la vorada de la 
vorera s'extèn en un màxim de 0,5 m sobre la calçada i 0,2 m sobre la vorera 
- Classe D 400: Calçades de carreteres (inclòs carrers de vianants), vorals 
estabilitzats i zones d'aparcament per a tot tipus de vehícles. 
- Classe E 600: Zones per les que circul·len vehicles de gran tonelatje (paviments 
d'aeroports, molls, etc.). 
- Classe F 900: Zones sotmeses a càrregues particularment elevades (paviments 
d'aeroports) 
Tots els elements que formen el dispositiu han d'estar protegits contra la corrossió. 
El dispositiu ha d'estar lliure de defectes que puguin perjudicar el seu bon estat per 
tal de ser utilitzat. 
Les tapes o reixes metàl·liques, han de tenir la superficie superior antilliscant. 
Quan estiguin combinat un metall amb el formigó, o qualsevol altre material, ambdós 
han de tenir una adherencia satisfactoria. 
Els dispositius han de ser compatibles amb els seus assentaments. El conjunt no ha de 
produir soroll al trepitjar-lo. 
Les tapes o reixes han d'estar asegurades en la seva posició contra el desplaçament 
degut al trànsit amb una fondària d'encastament suficient o amb un dispositiu de 
tancament. 
La tapa o reixa ha de quedar asegurada dins del bastiment per algún dels següents 
procediments: 
- Amb un dispositiu de tanca 
- Amb suficient massa superficial 
- Amb una característica específica en el diseny 
El disseny d'aquests procediments ha de permetre que la tapa o reixa es pugui obrir 
amb una eina d'us normal. 
El disseny del conjunt ha de garantir la posició correcta de la tapa o reixa en 
relació amb el bastiment. 
S'han de preveure dispositius que permetin garantir un desbloquejament de la tapa o 
reixa i la seva apertura. 
La tapa o reixa ha de recolzar-se en el bastiment en tot el seu perímetre. La pressió 
del recolzament corresponent a la càrrega d'assaig no ha de superar els 7,5 N/mm2. El 
recolzament ha de contribuir a l'estabilitat de la reixa o tapa en condicions d'us. 

L'alçària del bastiment dels dispositus de tancament de les classes D 400, E 600 i F 
900, ha de ser com a mínim de 100 mm. 
La superficie superior de les reixes, tapes i bastiment ha de ser plana, només les 
reixes de la classe D 400 poden tenir una superficie cóncava. 
El pas lliure dels dispositius de tancament utilitzats com a pas d'home, s'han 
d'ajustar a les normes de seguretat en funció del lloc a on s'instal·lin. En general 
han de tenir un diàmetre mínim de 600 mm. 
La franquicia total entre els diferents elements dels dispositius de cobriment i 
tancament, han de complir les especificacions següents: 
- Un o dos elements: 
     - Pas lliure <= 400 mm: =< 7 mm 
     - Pas lliure > 400 mm: =< 9 mm 
- Tres o més elements: 
     - Franquícia del conjunt: <= 15 mm 
     - Franquícia de cada element individual: <= 5 mm 
Fondària d'encastament (classes D 400 a F 900):  >= 50 mm 
Toleràncies: 
- Planor: ± 1% del pas lliure; <= 6 mm 
- Dimensions:  ± 1 mm 
- Guerxament:  ± 2 mm 
Si el dispositiu de tancament te forats de ventilació, aquests han de complir les 
condicions següents: 
Superfície de ventilació: 
- Pas lliure <= 600 mm: >= 5% de la superfície d'un cercle, amb un diàmetre igual a la 
pas lliure 
- Pas lliure > 600 mm:  >= 140 cm2 
Dimensions dels forats de ventilació: 
- Ranures: 
     - Llargària:  <= 170 mm 
     - Amplària: 
          - Classes A 15 a B 125:  18-25 mm 
          - Classes C 250 a F 900:  18-32 mm 
- Forats: 
     - Diàmetre: 
          - Classes A 15 a B 125:  18-38 mm 
          - Classes C 250 a F 900:  30-38 mm 
 
BASTIMENT AMB REIXA O TAPA PRACTICABLE: 
El conjunt ha d'obrir i tancar correctament. 
Un cop tancada, la tapa o reixa ha de quedar enrasada amb el bastiment. 
L'angle respecte a la horitzontal, de la reixa oberta, ha de ser com a mínim de 100º. 
 
ELEMENTS AMB RECOBRIMENT DE PINTURA BITUMINOSA: 
El recobriment de pintura bituminosa, ha de formar una capa contínua que ha de cobrir 
a l'element completament. 
Ha de tenir un color, una lluentor i una textura uniformes. 
La pintura ha d'estar ben adherida al suport, no ha de tenir bullofes, escrostonament, 
ni altres defectes superficials. 
 
DISPOSITIUS DE FORMIGÓ ARMAT: 
En els dispositius de tancament de les classes A 15 a D 400 de formigó armat, les 
arestes i superfícies de contacte entre el bastiment i la tapa, han d'estar protegides 
amb una xapa de fosa o d'acer galvanitzat en calent. 
Gruix mínim de fosa o d'acer: 
- A 15:  >= 2 mm 
- B 125:  >= 3 mm 
- C 250:  >= 5 mm 
- D 400:  >= 6 mm 
- E 600 i F 900:  A determinar en funció de cada disseny 
Resistència característica a la compressió del formigó després de 28 dies: 
- Classe B 15 a F 900:   >= 40 N/mm2 
- Classe A 15:  >= 25 N/mm2 
Gruix del recobriment de formigó de l'armadura d'acer:  >= 20 mm 
 
ELEMENTS DE FOSA: 
La fosa ha de ser gris, de grafit laminar (fosa gris normal, conforme a la norma UNE-
EN 1561) o de grafit esferoïdal (fosa nodular o dúctil, conforme a la norma UNE-EN 
1563). 
Les peces han de ser netes, lliures de sorra solta, d'òxid o de qualsevol altre tipus 
de residu. 
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No ha de tenir defectes superficials (esquerdes, rebaves, bufaments, inclusions de 
sorra, gotes fredes, etc.). 
 
BASTIMENT I TAPA O REIXA DE FOSA GRISA: 
La fosa ha de ser grisa, amb grafit en vetes fines repartides uniformement i sense 
zones de fosa blanca. 
Les dimensions de la cara inferior han de ser més petites que les corresponents a la 
cara superior. 
Quan la peça hagi de portar potes d'ancoratge, aquestes han de ser de la mateixa 
colada. 
Resistència a tracció de la fosa, proveta cilíndrica (UNE 36-111):  >= 180 N/mm2 
Duresa Brinell (UNE_EN_ISO 6506/1):  >= 155 HB 
Contingut de ferrita, a 100 augments:  <= 10% 
Contingut de fòsfor:  <= 0,15% 
Contingut de sofre:  <= 0,14% 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
BASTIMENT I TAPA O REIXA: 
Subministrament: Embalats en caixes. Cada caixa ha de portar escrit el nombre de peces 
que conté i les seves dimensions. 
Emmagatzematge: En posició horitzontal sobre superfícies planes i rígides per tal 
d'evitar deformacions o danys que alterin les seves característiques. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
BASTIMENT I TAPA O BASTIMENT I REIXA: 
UNE-EN 124:1995 Dispositivos de cubrimiento y de cierre para zonas de circulación 
utilizadas por peatones y vehículos. Principios de construcción, ensayos de tipo, 
marcado, control de calidad. 
 
ELEMENTS DE FOSA GRIS: 
* UNE 36111:1973 Fundición gris. Tipos, características y condiciones de suministro de 
piezas moldeadas. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
La tapa o reixa i el bastiment han de tenir marcades de forma indeleble les 
indicacions següents: 
- El codi de la norma UNE EN 124 
- La classe segons la norma UNE EN 124 
- El nom o sigles de fabricant i el lloc de fabricació 
- Referència, marca o certificació si en tè 
 
OPERACIONS DE CONTROL EN BASTIMENTS, TAPES I REIXES DE FOSA: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Recepció del certificat de qualitat del fabricant, d'acord a les condicions del 
plec. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Les operacions de control s'han de realitzar segons les indicacions de la DF. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No s'acceptarà l'ús de materials que no arribin acompanyats del corresponent 
certificat de qualitat del fabricant. 
En cas de disconformitat d'un control geomètric o de pes, es rebutjarà la peça 
assajada i s'incrementarà el control, en primer lloc, fins al 20% de les peces, i en 
cas de seguir observant deficiències, fins al 100% del subministrament. 
 
 
 
BDZ - MATERIALS PER A ELEMENTS AUXILIARS D'EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I 
VENTILACIÓ ESTÀTICA 

BDZ3 - SIFONS PER A CÀMERES DE DESCÀRREGA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BDZ31610. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Peça de planxa d'acer amb la vora superior en forma de dent de serra, i forats 
colissos per a poder regular la seva posició en alçària, destinada a col·locar-se com 
a extrem superior d'un sobreeixidor. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha de constar d'un sifó principal, un secundari, una campana de pressió situada a 
l'entrada del sifó principal, i un tub de comunicació entre la campana i la sortida 
del sifó secundari. 
La campana s'ha de poder desmontar per netejar el sifó. 
El disseny del sifó ha de garantir un tancament hidràulic fins que l'aigua no 
sobrepassi una alçària prefixada per sobre del sifó, i una descàrrega ràpida de 
l'aigua, una vegada aquesta sobrepassi aquesta alçària, amb el cabal exigit a la DT. 
La superfície de la peça no ha de tenir incrustacions, esquerdes ni rebaves. 
Es poden admetre lleugers relleus, depressions o estries pròpies del procés de 
fabricació, amb una amplària màxima de 0,8 mm. 
En una secció de ruptura, el gra ha de ser fi, regular i compacte. 
La superfície exterior ha d'estar recoberta amb vernís. 
Facilitat de mecanització (duresa superficial, ISO 2531):  <= 230 Brinell 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: No hi ha condicions específiques de subministrament. 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
 
BG - MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
BG2 - TUBS, CANALS, SAFATES I COLUMNES PER A MECANISMES 
BG22 - TUBS FLEXIBLES I CORBABLES NO METÀL·LICS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BG22TK10,BG22TH10. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Tub flexible no metàl·lic de fins a 250 mm de diàmetre nominal. 
Es consideraran els següents tipus de tubs: 
- Tubs de PVC corrugats 
- Tubs de PVC folrats, de dues capes, semillisa l'exterior i corrugada la interior 
- Tubs de material lliure d'halògens 
- Tubs de polipropilè 
- Tubs de polietilè de dues capes, corrugada l'exterior i llisa la interior 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Han d'estar dissenyats i construïts de manera que les seves característiques en ús 
normal siguin segures i sense perill per a l'usuari i el seu entorn. 
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L'interior dels tubs ha d'estar exempt de rebaves i altres defectes que pugin fer 
malbé els conductors o ferir a instal·ladors o usuaris. 
El diàmetre nominal ha de ser el de l'exterior del tub i s'ha d'expressar en 
milímetres. 
El diàmetre interior mínim l'ha de declarar el fabricant. 
Les dimensions han de cumplir la norma EN-60423. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En rotlles. 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes i contra la pluja. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002 
UNE-EN 50086-1:1995 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 1: 
Requisitos generales. 
UNE-EN 60423:1996 Tubos de protección de conductores. Diámetros exteriores de los 
tubos para instalaciones eléctricas y roscas para tubos y accesorios. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
Han d'estar marcats amb: 
- Nom del fabricant 
- Marca d'identificació dels productes 
- El marcatge ha de ser llegible 
- Han de incloure les instruccions de muntatge corresponents 
 
OPERACIONS DE CONTROL EN CANALITZACIONS I ACCESORIS: 
Les tasques de control de qualitat de Canalitzacions i Accessoris, són les següents: 
- Sol·licitar del fabricant els certificats dels materials emprats i verificar 
l'adequació als requisits del projecte. 
- Control de la documentació tècnica subministrada 
- Control d'identificació dels materials i lloc d'emplaçament (alçada, distàncies, 
capacitat) 
- Realització i emissió d'informes amb resultats dels assaigs  
- Assaigs: 
     - Propagació de la flama segons norma R.E.B.T / UNE-EN 50085-1 / UNE-EN 50086-1 
     - Instal·lació i posta en obra segons norma R.E.B.T / UNE 20.460 
     - Verificació de l'aspecte superficial segons norma projecte/ UNE-EN ISO 1461 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN CANALITZACIONS I ACCESSORIS: 
Es realitzaran els assaigs a la recepció dels materials, verificant tot el traçat de 
la instal·lació de safates i aleatòriament un tub de cada mida instal·lat a obra ja 
sigui rígid, flexible o soterrat.  
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN CANALITZACIONS I 
ACCESSORIS: 
Segons criteri de la DF, podrà ser acceptat o rebutjat tot o part del material de la 
partida. 
 
OPERACIONS DE CONTROL EN TUBS DE PVC PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- En cada subministrament: 
     - Inspecció visual de l'aspecte general dels tubs i elements d'unió. 
     - Comprovació de les dades de subministrament exigides (marques, albarà o 
etiquetes). 
     - Recepció del certificat de qualitat del fabricant, d'acord a les condicions del 
plec. 
     - Comprovació dimensional  (3 mostres). 
- Per a cada tub de les mateixes característiques, es realitzaran els següents assaigs 
(UNE EN 50086-1): 
     - Resistència a compressió 

     - Impacte  
     - Assaig de corbat 
     - Resistència a la propagació de la flama  
     - Resistència al calor 
     - Grau de protecció 
     - Resistència a l'atac químic 
En cas de que el material disposi de la Marca AENOR, o una altra legalment reconeguda 
a un país de la UE, s'ha de poder prescindir dels assaigs de control de recepció. La 
DF ha de sol·licitar, en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al 
subministrament rebut, segons control de producció establert a la marca de qualitat 
del producte. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN TUBS DE PVC PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS: 
Es seguiran les instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes UNE EN 
50086-1 i UNE EN 50086-2-4, juntament a les normes de procediment de cada assaig 
concret. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN TUBS DE PVC PER A 
CANALITZACIONS DE SERVEIS: 
No s'acceptaran materials que no arribin a l'obra correctament referenciats i 
acompanyats del corresponent certificat de qualitat del fabricant. 
Es rebutjaran els subministres que no superin les condicions de la inspecció visual o 
les comprovacions geomètriques. 
Es compliran les condicions dels assaigs d'identificació segons la norma UNE EN 50086-
1 i UNE EN 50086-2-4. 
 
 
 
BG3 - CONDUCTORS ELÈCTRICS PER A TENSIÓ BAIXA 
BG38 - CONDUCTORS DE COURE NUS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BG380900. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Conductor de coure electrolític cru i nu per a connexió de terra, unipolar de fins a 
240 mm2 de secció. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la 
Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de 
qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les 
normes aplicables als estats membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de 
Lliure Canvi. 
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta 
ecològica europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la 
Comunitat Europea. 
Tots els fils de coure que formen l'ànima han de tenir el mateix diàmetre. 
Ha de tenir una textura exterior uniforme i sense defectes. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En bobines o tambors. 
Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002 
UNE 21012:1971 Alambres de cobre duro de sección recta circular. Características 
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UNE 20460-5-54:1990 Instalaciones eléctricas en edificios. Elección e instalación de 
los materiales eléctricos. Puesta a tierra y conductores de protección. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
Cada conductor ha de portar de forma indeleble i ben visible les dades següents: 
- Material, secció, llargària i pes del conductor 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Data de fabricació 
 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Sol·licitar al fabricant els certificats de característiques tècniques i 
homologacions dels materials. 
- Control de la documentació tècnica subministrada. 
- Verificar que les característiques dels elèctrodes es corresponguin a l'especificat 
en Projecte. 
- Verificar que la profunditat de la xarxa mai sigui inferior a 0,5 metres. 
- Verificar seccions de conductors de terra segons la taula 1 del ITC-BT- 018 del 
REBT. 
- Realització i emissió d'informes amb resultats de controls i proves realitzats. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Es realitzarà mesura al pont de comprovació o caixa de seccionament de terres. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No s'admetran seccions de conductors i elèctrodes de posada a terra inferiors als 
indicats al REBT. 
En discrepàncies del tipus de posada a terra amb l'especificat al projecte, s'actuarà 
segons criteri de la DF. 
 
 
 
BGD - MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE CONNEXIÓ A TERRA I PROTECCIÓ CATÒDICA 
BGD2 - PLAQUES DE CONNEXIÓ A TERRA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BGD23440. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Placa de connexió a terra de coure en forma d'estel (calada) o d'acer en forma d'estel 
(massissa) o quadrada (massissa) de fins a 1 m2 de superficie i de 2 mm, 2,5 mm, 3 mm 
o 4 mm de gruix. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha de formar l'elèctrode del circuit de connexió a terra. 
Ha de disposar d'un dispositiu per a fixar sòlidament el cable de la línea de terra, 
mitjançant una placa i un vis; aquest cable ha de tenir una secció mínima de 35 mm2. 
 
ACER: 
La placa ha d'estar protegida per galvanització en calent. Aquesta ha de complir les 
especificacions de la UNE-EN ISO 1461. 
El recobriment ha de ser llis, no ha de mostrar cap discontinuitat en la capa de zinc, 
no ha de tenir taques, inclusions de fluxe, cendres o motes, apreciables a simple 
vista. 
La superfície especificada es considera com a superfície útil de la placa. 
Toleràncies: 
- Gruix:  - 0,1 mm 
- Superfície útil:  - 0,01 m2 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Per unitats, empaquetades en caixes. 
Emmagatzematge: En el seu embalatge, protegida contra els impactes. 

 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002 
UNE-EN ISO 1461:1999 Recubrimientos galvanizados en caliente sobre productos acabados 
de hierro y acero. Especificaciones y métodos de ensayo. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Control de la documentació tècnica subministrada. 
- Verificar que les característiques dels elèctrodes es corresponguin a l'especificat 
en Projecte. 
- Verificar que la profunditat de la xarxa mai sigui inferior a 0,5 metres. 
- Verificar seccions de conductors de terra segons la taula 1 del ITC-BT- 018 del 
REBT. 
- Realització i emissió d'informes amb resultats de controls i proves realitzats. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Es realitzarà mesura al pont de comprovació o caixa de seccionament de terres. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No s'admetran seccions de conductors i elèctrodes de posada a terra inferiors als 
indicats al REBT. 
En discrepàncies del tipus de posada a terra amb l'especificat al projecte, s'actuarà 
segons criteri de la DF. 
 
 
 
BGW - PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
BGW3 - PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A CONDUCTORS ELÈCTRICS DE TENSIÓ 
BAIXA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BGW38000. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Part proporcional d'accessoris per a conductors de coure, conductors d'alumini tipus 
VV 0,6/1 Kv, rodons de coure, platines de coure o canalitzacions conductores. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El material i les seves característiques han de ser adequats per a: conductors de 
coure, conductors de coure nus, conductors d'alumini, rodons de coure, platines de 
coure, canalitzacions o conductors de seguretat, i no han de fer disminuir, en cap 
cas, la seva qualitat i bon funcionament. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques 
d'identificació següents: 
- Material 
- Tipus 
- Diàmetre o d'altres dimensions 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels 
raigs del sol. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
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Unitat composada pel conjunt d'accessoris necessaris per al muntatge d'1 m de 
conductor de coure, d'1 m de conductor de coure nu, d'1 m de conductor d'alumini, d'1 
m de rodó de coure, d'1 m de platina de coure, d'1 m de canalització o d'1 m de 
conductor de seguretat. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
 
BGY - PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS ESPECIALS PER A INSTAL·LACIONS 
ELÈCTRIQUES 
BGYD - PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS ESPECIALS PER A ELEMENTS DE CONNEXIÓ A 
TERRA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BGYD2000. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Part proporcional d'elements especials per a piquetes o per a plaques de connexió a 
terra. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El material i les seves característiques han de ser adequats per a piques de connexió 
a terra o per a plaques de connexió a terra, i no han de fer disminuir, en cap cas, la 
seva qualitat i bon funcionament. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques 
d'identificació següents: 
- Material 
- Tipus 
- Diàmetre o d'altres dimensions 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels 
raigs del sol. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat composada pel conjunt d'elements especials necessaris per al muntatge d'una 
pica de connexió a terra, o d'una placa de connexió a terra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
 
BH - MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT 
BHG - EQUIPS DE COMANDAMENT, CONTROL I REGULACIÓ 
BHGA - CENTRES DE COMANDAMENT, CONTROL I REGULACIÓ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BHGAU206. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Centres de comandament i control de les instal·lacions d'enllumenat.  
Es contemplen els següents elements:  
- Armari metàl·lic 
- Equips de contatge 

- Actuador local: Conjunt de mecanismes destinats a l'accionament, comprobació i 
modificació dels paràmetres de funcionament de les instalacions d'enllumenat  

  
ARMARI METÀL·LIC:  
Ha d'estar format per un cos, una placa de muntatge i una o dues portes. 
El cos ha de ser de xapa d'acer inoxidable plegada i soldada. Ha de portar tapetes amb 
junt d'estanquitat per al pas de tubs i orificis per a la seva fixació.  
Ha de tenir una textura uniforme i sense defectes.  
La porta ha de ser del mateix material que el cos i amb tancament per dos punts 
mitjançant panys de triple acció amb varilla d'acer inoxidable i maneta metàl·lica 
proveïda de clau normalitzada per companyia i suport per a bloquejar amb cadenat. 
Les portes han de ser plegades en el seu perímetre.  
Les frontisses de la porta han de ser interiors i l'obertura ha de ser superior a 
120°. 
El cos, la placa de muntatge i la tapa han de portar borns de presa de terra.  
Ha de tenir un sostre inclinat per a la protecció contra la pluja. 
Ha de tenir uns anells de suspensió a la part superior per a la seva manipulació 
durant les operacions de transport i col·locació. Aquest anells s'han de poder 
enretirar un cop l'armari es trobi a la seva posició definitiva.  
Si la porta té finestra, aquesta ha de ser de metacrilat transparent.  
Ha d'estar pintat exteriorment amb pintura normalitzada RAL 7032. 
Ha de tenir il·luminació interior amb portalàmpades estanc. 
Ha de tenir una presa de corrent per a les operacions de manteniment a dintre de 
l'armari. 
A l'interior del mòdul de companyia hi han d'anar els comptadors d'activa i reactiva, 
així com els rellotges de discriminació horària. 
La porta del mòdul de companyia ha d'incorporar un pany normalitzat per la mateixa 
companyia per facilitar les operacions de lectura de comptadors, així com les de 
reparació i manteniment pròpies de la seva responsabilitat. 
Al mòdul d'abonat hi han d'anar els elements de comandament i protecció per a un màxim 
de quatre sortides. Ha d'estar preparat per a la connexió del sistema centralitzat 
d'encesa. 
A la part interior de la porta de l'abonat hi constarà un esquema elèctric de la 
instal·lació amb el valor de les proteccions tèrmiques i diferencials. 
Tots els mecanismes han d'anar muntats en caixes de doble aïllament. Les caixes han de 
tenir forats per a la ventilació i per evitar la condensació al seu interior. 
Les caixes destinades a allotjar mecanismes que s'hagin de manipular des de l'exterior 
han de tenir la corresponent obertura. 
A la porta d'abonat hi ha d'haver un portanotes a on s'hi han d'anotar els avisos i 
instruccions especials que es puguin produir.  
Material de la planxa: AISI 304 
Gruix de la xapa d'acer: >= 2 mm 
Potència màxima admissible:  
- Armaris amb equips de contatge per a tarifes 3.0 i 4.0 alimentats a 380 V: 31,5 kW 
- Armaris amb equips de contatge per a tarifes 3.0 i 4.0 alimentats a 220 V: 20 kW 
- Armaris amb equips de contatge per a tarifes 2.0 alimentats a 220 V: 20 kW  
  
EQUIP DE CONTATGE:  
Comptador d'inducció per a corrent altern format per:  
- Sòcol-caixa de borns 
- Tapa transparent de policarbonat injectat autoextingible 
- Tapaborns de material aïllant premsat 
- Sistema de mesura format per bobina de tensió, d'intensitat i disc rotor. Ha d'anar 

situat a l'interior i fixat sobre un bastidor metàl·lic 
- Bastidor de planxa d'acer per a fixar-lo al suport, situat a l'exterior  
Han d'estar dissenyats i fabricats tal que no presentin perill per a les persones per 
temperatura excessiva o descàrrega elèctrica.  
No han de propagar foc.  
Han d'anar protegits contra la corrosió i contra la penetració de sòlids, pols i 
aigua.  
Han de ser immunes a les pertorbacions electromagnètiques i no han de generar 
pertorbacions radioelèctriques.  
Els tres primers elements s'han de poder precintar.  
Tensions de referència:  120-230-277-400-480 V  
Intensitats de base:  5-10-15-20-30-40-50 A  
Freqüència:  50 Hz  
Aïllament (DIN 43857):  Classe II doble aïllament 
Grau de protecció (UNE 20-324):  IP-53X  
Dimensions principals (DIN 43857):  Ha de complir  
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ACTUADOR LOCAL:  
Ha d'estar format pels següents aparells:  
- Rellotge astronòmic amb càlcul dia a dia de l'alba i del ocàs i canvi automàtic de 

l'hora hivern/estiu i possibilitat de correcció de ± 127 minuts sobre les hores 
d'alba i ocàs. Reserva de marxa de 10 anys 

- Contactors de sortida programables independentment segons el rellotge astronòmic o 
a hores fixes 

- Entrades de tensió i intensitat trifàsica per a mesures de tensió, intensitat, 
potència activa i reactiva, factor de potència i comptadors d'energia activa i 
reactiva i d'hores de funcionament. 

- Entrades digitals per contactes lliures de tensió per als registres dels salts de 
les proteccions, selector de manual o automàtic, fotocèl·lula, etc. 

- Entrada analògica lliure de 4 - 20 mA 
- Registres de memòria RAM per a emmagatzemar històrics:  

- fins a 2469 registres de mesures elèctriques 
- fins a 2869 registres d'alarmes o esdeveniments  

- Canal de comunicacions RS232 optoaïllat per a la connexió d'un mòdem telefònic o 
radio 

- Canal de comunicacions RS485 optoaïllat per a la connexió a altres elements del 
sistema de control 

- Muntatge en rail DIN 35 mm  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En caixes.  
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels 
raigs del sol.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.  

* UNE 20324:1993 Grados de protección proporcionados por las envolventes (Código IP). 
(CEI 529:1989).  

UNE 21310-2:1990 Contadores de inducción de energía eléctrica activa para corriente 
alterna de clases 0,5, 1 y 2.  

 

 
BHGW - MATERIALS  AUXILIARES PER A CENTRES DE COMANDAMENT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BHGWU001. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Petit material auxiliar de connexió i muntatge per a armaris de protecció i control 
d'enllumenat públic  
  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
El material i les seves característiques han de ser adequats per a aparells de 
protecció i no han de fer disminuir, en cap cas, la seva qualitat i bon funcionament.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques 
d'identificació següents:  
- Material  

- Tipus  
- Diàmetre o d'altres dimensions  
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels 
raigs del sol.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat composada pel conjunt d'accessoris necessàris per al muntatge d'un armari de 
protecció i control d'enllumenat públic  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 

 
BHM - ELEMENTS DE SUPORT PER A LLUMS EXTERIORS 
BHM1 - COLUMNES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BHM11L22. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica amb base-platina i porta i 
coronament sense platina, de fins a 10 m d'alçària, o columna de tub d'acer 
galvanitzat de 2,5 m d'alçària. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha de tenir un compartiment per a accessoris amb porta i pany. 
La columna estarà dissenyada i fabricada segons les especificacions de les normes EN 
40-2 i EN 40-5. 
No es pot fer servir acer efervescent. El material ha de complir amb una de les 
següents normes, i ser adequat per a la galvanització en calent quan es requereixi 
aquesta protecció: 
- Columnes de planxa o xapa d'acer:  material d'acord amb les normes EN 10025 (excepte 
el tipus S185), EN 10149-1 i EN 10149-2 
- Columnes d'acer acabat en calent:  material d'acord amb la norma EN 10210 
- Columnes d'acer conformat en fred:  material d'acord amb la norma EN 10219 
- Columnes d'acer inoxidable:  material d'acord amb la norma EN 10088 
Ha de tenir una superfície llisa i sense defectes com és ara bonys, bombolles, 
esquerdes, incrustacions o exfoliacions, que siguin perjudicials per al seu ús. 
El recobriment de la capa de zinc, si n'hi ha, ha de ser llis, sense discontinuïtats, 
taques, inclusions de flux o cendres apreciables visualment. 
Ha de tenir un cargol interior per a la connexió a terra. 
Dimensions de la base-platina en funció de l'alçaria: 
+-----------------------------------------------------------+ 
¦Dimensions (mm) ¦        300x300x6          ¦  400x400x10  ¦ 
¦----------------¦---------------------------¦--------------¦ 
¦Alçària (m)     ¦ 2,5  ¦  4   ¦  5   ¦  6   ¦  8   ¦  10   ¦ 
+-----------------------------------------------------------+ 
Perns d'ancoratge:  acer S 235 JR 
Dimensions dels registres i de les portes:  Han de coplir les especificacions de la 
norma UNE-EN 40-2 
Dimensions de la subjecció dels llums:  Han de coplir les especificacions de la norma 
UNE-EN 40-2 
Galvanització en calent, contingut de zinc del bany:  >= 98,5% 
Si és de forma troncocònica: 
- Conicitat (C):  1,2% <= C <= 1,3% 
Toleràncies: 
- Rectitud (xt, xp): 
     - sobre la llargària total lt:  xt =< 0,003 x lt 
     - sobre una llargària parcial lp >= 1m:  xp =< 0,003 x lp 
- Llargària: 
     - columnes d'alçària nominal =< 10 m:  ± 25 mm 
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     - columnes d'alçària nominal > 10 m:  ± 0,6% 
- Apertura porta: + 10 mm;  - 0 mm 
- Secció transversal: 
     - tolerància de la circumferència:  ± 1% 
     - desviació forma (seccions circulars):  ± 3% diàmetre calculat a partir de la 
circumferència mesurada 
     - desviació forma (seccions poligonals):  ± 4% valor nominal sobre les cares del 
polìgon 
- Dimensions de l'acoblament: 
     - llargària:  ± 2 mm 
     - diàmetre: 
          - fixació obtinguda a partir de tubs d'acer:  tolerància segons EN 10210-2 
          - fixació obtinguda durant el procés de fabricació:  ± 2% 
- Torsió: 
     - columna encastada:  >5º entre el braç de la columna i l'eix radial que passa 
pel centre de la porta 
     - columna amb placa d'ancoratge:  ± 5º entre el braç de la columna i la posició 
prevista de la placa 
- Gruix:  la tolerància serà la que s'exigeix al material del que s'obté la columna 
- Verticalitat (columnes amb placa d'ancoratge):  <1º entre l'eix de la columna i 
l'eix perpendicular al pla de la placa 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Per unitats, amb camió-grua i evitant impactes i arrossegaments. 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
UNE-EN 40-2:2006 Columnas y báculos de alumbrado. Parte 2: Requisitos generales y 
dimensiones. 
UNE-EN 40-5:2003 Columnas y báculos de alumbrado. Parte 5: Requisitos para las 
columnas y báculos de alumbrado de acero. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
Les columnes han d'anar marcades, de manera clara i duradera, amb la següent 
informació com a mínim: 
- El nom o símbol del fabricant 
- L'any de fabricació 
- Referència a la norma EN 40-5 
- Un codi de producte únic 
- Han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 
1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol 
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho 
sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema 
d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del 
CTE: 
 - Productes per a àrees de circulació:  
     - Sistema 1: Certificació de Conformitat CE 
El símbol normalitzat del marcatge CE, ha d'anar acompanyat de la següent informació: 
- El número d'identificació de l'organisme notificat 
- El nom o la marca d'identificació del fabricant 
- L'adreça enregistrada del fabricant 
- Les dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge 
- El número de certificat de conformitat CE 
- Referència a la norma europea EN 45-5 
- Descripció del producte i usos previstos 
- Les característiques dels valors del producte a declarar 
     - Resistència a càrregues horitzontals 
     - Prestacions davant de l'impacte de vehicles 
     - Durabilitat 
 
 

 
BHN - LLUMS PER A EXTERIORS 
BHN3 - LLUMS ASIMÈTRICS PER A EXTERIORS, AMB LÀMPADES DE VAPOR DE SODI A 
PRESSIÓ ALTA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BHN32570. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Llum asimètric per a vials, amb difusor de cubeta de plàstic o de vidre, del tipus 1 o 
2, tancat, amb allotjament per a equip o sense, per a làmpada de vapor de sodi a 
pressió alta de fins a 400 W de potència. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Es composa d'un cos a l'interior del qual hi ha d'haver un portalàmpades i un 
reflector; en un lateral tindrà el sistema de subjecció amb l'entrada de cables i 
connexionat. 
Ha de portar un born per a la connexió a terra, al costat del qual i de manera 
indeleble ha de portar el símbol "Terra". 
Si la lluminària és de tipus 2 amb allotjament per a equip, el grau de protecció (UNE 
20-324) serà:  => IP-54. 
Aïllament (REBT):  Classe I 
Diàmetre d'acoblament:  33 - 60 mm 
Reflector:  Alumini anoditzat polit 
Si es tracta de llums amb allotjament per a equip, entre el portalàmpades i el sistema 
de subjecció es troba l'espai per allotjar l'equip d'encesa, al qual s'ha d'accedir 
mitjançant una tapa desmuntable. 
La part inferior de l'òptica ha d'anar protegida amb un difusor de plàstic o de vidre, 
que ha de ser fàcilment desmuntable. Entre el difusor i el cos del llum hi ha d'haver 
un junt elastomèric que n'asseguri l'estanquitat. 
La lluminària ha d'estar cablejada interiorment. Els cables han de ser de les 
característiques i seccions adequats al tipus i potència de la làmpada. El cablejat 
interior ha d'estar connectat a una regleta, que alhora servirà de punt de connexió 
amb la resta de la instal·lació. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En caixes. 
S'ha de subministrar amb làmpada i si té allotjament per a equip, amb equip d'encesa. 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002 
UNE-EN 60598-2-3:1997 Luminarias. Parte 2: Reglas particulares. Sección 3: Luminarias 
para alumbrado público. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Sol·licitar al fabricant els certificats de característiques tècniques i 
homologacions dels materials. 
- Control de la documentació tècnica subministrada. 
- Control de recepció i identificació dels materials 
- Verificació de les característiques de les lluminàries 
- Verificació dels equips auxiliars 
- Verificar sistema de manteniment i conservació 
- Realització i emissió d'informes amb resultats de controls i proves realitzats. 
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CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
S'assajaran 3 unitats per cada mil o fracció de mil equips d'igual característiques, 
excepte que DF estipuli quantitats superiors. 
En el cas que existeixi un sistema d'aprofitament de llum natural es comprovarà la 
correcta regulació de cadascuna de les llumeneres.   
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Segons criteri de la DF, podrà ser acceptat o rebutjat tot o part del material de la 
partida. 
 
 
 
BHW - PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BHWM1000. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Part proporcional d'accessoris per a muntar lluminàries, carrils de suport per a 
llums, projectors o elements de control, regulació o encesa d'instal·lacions 
d'il·luminació. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El material, la qualitat, les dimensions, etc. han de ser adequats per a les 
lluminàries, i no han de fer disminuir les característiques pròpies del conjunt de la 
instal·lació en cap de les seves aplicacions. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques 
d'identificació següents: 
- Material 
- Tipus 
- Dimensions en cm 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels 
raigs del sol. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat composada pel conjunt d'accessoris necessaris per instal·lar un llum. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
 
BQ - MATERIALS PER A EQUIPAMENTS FIXOS 
BQ1 - BANCS 
BQ11 - BANCS DE FUSTA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BQ113551. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Bancs de fusta tropical pintats i envernissats amb suports de fosa o de passamà.  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

Han d'estar formats amb pletines d'estructura i de reforç, seient i respatller de 
llistons de fusta de Guinea, amb els cantells roms, fixats a l'estructura amb cargols 
passadors de pressió cadmiats, de cap esfèric.  
No s'han d'apreciar esquerdes, exfoliacions ni despreniments del recobriment.  
L'acabat de la fusta ha de ser dues capes de pintura sintètica, amb una capa prèvia de 
preparació. 
L'estructura metàl·lica ha de tenir un acabat amb una mà de pintura antioxidant i dues 
d'esmalt. 
Les bases de les potes han de tenir espàrrecs roscats per a l'ancoratge.  
El conjunt no ha de tenir cops o defectes superficials.  
Llargària dels espàrrecs:  >= 25 mm  
Toleràncies:  
- Dimensions:  ± 20 mm  
- Separació entre llistons:  ± 1,5 mm 
- Paral·lelisme entre llistons:  ± 2 mm (no acumulatius) 
- Guerxament dels llistons:  ± 2 mm/m  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Embalats.  
Emmagatzematge: En el seu embalatge fins a la seva col·locació, de manera que no es 
deformin i en llocs protegits d'impactes.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
OPERACIONS DE CONTROL:  

Els punts de control més destacables són els següents:  

- Recepció del certificat de garantia del fabricant. 

- Inspecció visual del material a la seva recepció.  

- Comprovacions geomètriques i de dimensions.  

- Comprovació del gruix i uniformitat dels recobriments i/o pintura.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls indicats s'aplicaran a la totalitat dels elements subministrats.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

No s'acceptaran elements de mobiliari urbà que incompleixin alguna de les condicions 
indicades o que arribin a l'obra sense el certificat de garantia corresponent.  

 

 
BQ13 - BANCS DE PEDRA ARTIFICIAL 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BQ13T050,BQ13T054,BQ13S240,BQ13M220. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
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Banc prefabricat d'aspecte semblant a la pedra natural, obtingut per un procés 
d'emmotllament d'una mescla de ciment, granulats seleccionats i, eventualment, 
additius i/o colorants, per anar ancorat a la paret.  
  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Ha de tenir la cara plana i les arestes rectes.  
No ha de tenir taques, escantonaments, esquerdes o d'altres defectes superficials.  
Les armadures de reforç no s'han de veure en cap de les cares.  
Toleràncies:  
- Dimensions:  ± 4 mm  
- Fletxa de les arestes:  ± 0,1%  
- Planor:  ± 2 mm  
- Balcaments:  ± 1 mm  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Embalats.  
Emmagatzematge: En el seu embalatge fins a la seva col·locació.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
OPERACIONS DE CONTROL:  

Els punts de control més destacables són els següents:  

- Recepció del certificat de garantia del fabricant. 

- Inspecció visual del material a la seva recepció.  

- Comprovacions geomètriques i de dimensions.  

- Comprovació del gruix i uniformitat dels recobriments i/o pintura.  

  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls indicats s'aplicaran a la totalitat dels elements subministrats.  

  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

No s'acceptaran elements de mobiliari urbà que incompleixin alguna de les condicions 
indicades o que arribin a l'obra sense el certificat de garantia corresponent.  

 

 
BQ2 - PAPERERES 
BQ22 - PAPERERES MURALS I DE PEU 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BQ22PC80. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 
Papereres de peu i murals. 
S'han considerat els tipus següents:  
- Papereres de peu:  

- Papereres de planxa desplegada amb suport de tub 
- Papereres de fosa 
- Papereres de fosa d'alumini 
- Papereres de planxa d'acer inoxidable arenat 
- Papereres de polietilè 
- Papereres de planxa d'acer galvanitzat  

- Papereres murals:  
- Papereres de planxa d'acer inoxidable arenat 
- Papereres de planxa d'acer galvanitzat  
  

PAPERERA DE PLANXA DESPLEGADA:  
El cilindre i la base de la paperera han de ser de planxa desplegada d'acer 
galvanitzat. Ha de dur 3 platines de reforç, una horitzontal a la part superior, una a 
la inferior i una de vertical per subjectar-la al suport.  
El recobriment de zinc ha de ser homogeni i continu en tota la superfície.  
No s'han d'apreciar esquerdes, exfoliacions ni despreniments del recobriment.  
Ha de tenir un color uniforme a tota la superfície.  
El conjunt no ha de tenir cops o defectes superficials.  
  
PAPERERA DE FOSA:  
El cos ha de ser de fosa amb protecció antioxidant i pintura en pols.  
La protecció antioxidant ha de ser homogènia i contínua a tota la superfície.  
El conjunt no ha de tenir cops o defectes superficials.  
  
PAPERERA DE FOSA D'ALUMINI:  
La cubeta i la tapa han de ser de fosa d'alumini pintada en pols.  
L'estructura ha de ser de perfils d'acer inoxidable.  
Ha de tenir un color uniforme a tota la superfície.  
El conjunt no ha de tenir cops o defectes superficials.  
  
PAPERERA DE PLANXA D'ACER INOXIDABLE ARENAT:  
La cubeta ha de ser de planxa d'acer inoxidable arenat i pintada exteriorment amb 
pintura de color negre forja.  
El suport estarà format per dos perfils en L, de 40x40 mm, soldats a una platina.  
Ha de tenir un color uniforme a tota la superfície.  
El conjunt no ha de tenir cops o defectes superficials.  
  
PAPERERA DE POLIETILÈ:  
El cos i la tapa han de ser de polietilè colorejat en massa amb colors blau, verd o 
groc.  
Ha de tenir un color uniforme a tota la superfície.  
El conjunt no ha de tenir cops o defectes superficials.  
  
PAPERERA DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT:  
La cubeta ha de ser de planxa d'acer galvanitzat i pintada exteriorment amb pintura de 
color negre forja.  
El suport estarà format per dos perfils en L, de 40x40 mm, soldats a una platina.  
Ha de tenir un color uniforme a tota la superfície.  
El conjunt no ha de tenir cops o defectes superficials.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Per unitats, empaquetades en caixes.  
Emmagatzematge: En el seu embalatge fins a la seva col·locació, de manera que no es 
deformin i en llocs protegits d'impactes.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
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OPERACIONS DE CONTROL:  

Els punts de control més destacables són els següents:  

- Recepció del certificat de garantia del fabricant. 

- Inspecció visual del material a la seva recepció.  

- Comprovacions geomètriques i de dimensions.  

- Comprovació del gruix i uniformitat dels recobriments i/o pintura.  

  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls indicats s'aplicaran a la totalitat dels elements subministrats.  

  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

No s'acceptaran elements de mobiliari urbà que incompleixin alguna de les condicions 
indicades o que arribin a l'obra sense el certificat de garantia corresponent.  

 

 
BR - MATERIALS PER A JARDINERIA I PER A MESURES CORRECTORES D'IMPACTE 
AMBIENTAL 
BR3 - CONDICIONADORS QUÍMICS I BIOLÒGICS DEL SÒL I MATERIALS PER A ACABATS 
SUPERFICIALS 
BR3P - TERRES I SUBSTRATS PER A JARDINERIA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BR3P2110,BR3PE210. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Terres, substrats i mulch per al condicionament del sòl.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Terra vegetal 
- Terra àcida 
- Terra volcànica 
- Escorça de pi 
- Encoixinament per a hidrosembra  
TERRA VEGETAL:  
No ha de tenir elements estranys ni llavors de males herbes.  
La terra no adobada ha de ser natural, provinent de la capa superficial d'un terreny i 
amb un alt contingut de matèria orgànica.  
La terra adobada ha de ser natural, provinent de la capa superficial d'un terreny i 
amb incorporació d'adobs orgànics.  
Mida dels materials petris:  <= 20 mm  
Mida dels terrossos: 
- Terra vegetal garbellada:  <= 16 mm 
- Terra vegetal no garbellada:  <= 40 mm  
Composició granulomètrica: 
- Sorra:  50 - 75% 
- Llim i argila:  < 30% 
- Calç:  < 10% 
- Matèria orgànica (MO):  2% <= MO <= 10%  
Composició química: 
- Nitrogen:  1/1000 
- Fósfor total (P2O5 assimilable):  150 ppm (0,3%) 

- Potasi (K2O assimilable):  80 ppm (0,1/1000) 
- pH:  6 <= pH <= 7,5  
TERRA DE BOSC O TERRA ÀCIDA:  
Terra natural provinent de la capa superficial d'un bosc de plantes acidòfiles.  
Composició granulomètrica: 
- Sorra:  50 - 75% 
- Llim i argila:  < 30% 
- Calç:  < 10% 
- Matèria orgànica:  > 4%  
Composició química: 
- Nitrogen:  1/1000 
- Fósfor total (P2O5 assimilable):  150 ppm (0,3%) 
- Potasi (K2O assimilable):  80 ppm (0,1/1000) 
- pH:  5 <= pH <= 6,5  
TERRA VOLCÀNICA:  
Terra natural de terrenys eruptius, provinent d'abocador.  
Granulometria:  4 - 16 mm  
Calç:  < 10%  
Densitat aparent seca:  680 kg/m3  
ESCORÇA DE PI:  
Escorça de pi triturada i completament fermentada.  
Calç:  < 10%  
pH:  6  
Densitat aparent seca:  230 kg/m3  
ENCOIXINAMENT HIDROSEMBRES:  
Encoixinament de fibra semi-curta compost de cel·lulosa desfibrada, palla de cereal 
triturada i paper reciclat.  
No ha d'afectar a la germinació i posterior desenvolupament de les llavors.  
Grandària màxima:  25 mm  
Composició: 
- Cel·lulosa desfibrada:  40% 
- Palla de cereal:  50% 
- Paper reciclat:  60%  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
TERRA VEGETAL, DE BOSC, ÀCIDA O ROLDOR DE PI:  
Subministrament: En sacs o a granel.  
Emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves característiques.  
ENCOIXINAMENT HIDROSEMBRES:  
Subministrament: En bales empaquetades.  
Emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves característiques.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  

Als sacs hi han de figurar les següents dades:  

- Identificació del producte  

- Nom del fabricant o marca comercial  

- Pes net  

OPERACIONS DE CONTROL:  

- Inspecció visual del material subministrat, comprovant la correcte identificació 
tal i com s'indica a les especificacions. 
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- Recepció del certificat de garantia, d'acord a les condicions especificades, i si 
és el cas, dels documents acreditatius de la disposició de l'etiqueta ecològica 
europea.  

- Abans de començar l'aportació de terres i substrats per a jardineria, i amb una 
freqüència de 10.000 m3, es realitzaran els assaigs corresponents a l'anàlisi 
estàndard de terra vegetal, amb la determinació de:  

     - Rang de textures pel mètode granulomètric per sedimentació discontínua. 

     - Anàlisi del PH (en H2O 1:2,5). 

     - Anàlisi del contingut en sodi (ppm) pel mètode de fotometria de flama. 

     - Anàlisi de la conductivitat elèctrica (prova prèvia de salinitat). 

     - Anàlisi del carbonat càlcic equivalent i anàlisi del contingut en nutrients (P, 
K, Mg, Calci, N orgànic i amoniacal) pels mètodes químics 4, 15, 16 (b), 8, segons MOA 
III  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris 
indicats a les normes de procediment corresponents.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

No s'acceptaran materials que no arribin correctament identificats i acompanyats del 
certificat de garantia corresponent. Els productes a utilitzar s'ajustaran a les 
condicions exigides al plec de condicions tècniques.  

 

 
BR4 - ARBRES I PLANTES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BR4GD834,BR43F43B,BR412M2D. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Espècies vegetals subministrades a peu d'obra.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Arbres planifolis  
- Coníferes i resinoses  
- Palmeres i palmiformes  
- Arbusts  
- Plantes de petit port  
- Llavors de barreges de cespitoses 
- Pans d'herba de barreges de cespitoses  
S'han considerat les formes de subministrament següents:  
- En contenidor  
- Amb pa de terra  
- Amb l'arrel nua  
- Llavors 
- Pa d'herba  
CONDICIONS GENERALS:  
L'espècie vegetal s'ha d'adquirir en un viver acreditat i legalment reconegut o, en 
tot cas, en empreses de reconeguda solvència.  
Les plantes han de tenir identitat i puresa de lot adequades en relació al gènere o 
espècie a què pertanyin, i si es el cas també respecte al cultivar.  
Les plantes han d'haver estat cultivades d'acord amb les necessitats de l'espècie o 
cultivar, edat i localització. 
Han d'haver rebut una adequada formació (poda, retall, pinçament, asprada, etc).  

La qualitat de la part aèria de les plantes ha de complir les especificacions de 
l'article 4.4.2 de la norma NTJ 07A.  
La qualitat de la part subterrània de les plantes ha de complir les especificacions de 
l'article 4.4.3 de la norma NTJ 07A.  
L'espècie vegetal ha de complir la legislació vigent sobre sanitat vegetal, 
especialment pel que fa al control d'organismes nocius de quarantena, així com 
d'altres plagues i malalties que puguin afectar la qualitat i valor d'utilització del 
material vegetal. 
Les espècies que legalment estiguin regulades, han d'anar acompanyades del passaport 
sanitari. 
No ha de presentar ferides o desperfectes a la seva part aèria o radical, ni símptomes 
d'haver-los patit anteriorment.  
Quan el subministrament és amb arrel nua, han de presentar un sistema radical ben 
ramificat, la capçada aclarida, però no podada excessivament, amb un equilibri entre 
la part aèria i la part subterrània. Les arrels han de presentar talls nets i recents 
sense ferides ni macadures. No es recomanable que hi hagin arrels seccionades de 
diàmetre superior a 3 cm en els arbres, o superiors a 2 cm en els arbusts.  
Quan el subministrament és en contenidor o amb pa de terra, les arrels han de tenir el 
pa de terra adequat per a l'espècie i mida de l'arbre.  
Els pans de terra han d'estar protegits amb materials que es puguin degradar abans 
d'un any i mig en ser soterrats, i que no produeixin afectacions a les plantes. El pa 
de terra ha d'estar intacte, compacte i ple d'arrels.  
La planta ha de tenir les mides d'alçada, diàmetre del tronc, mida del pa de terra o 
mida del contenidor, que s'indiquin a la unitat d'obra. La verificació d'aquestes 
dades s'ha de fer d'acord amb les indicacions de la norma NTJ 07A.  
CONÍFERES I RESINOSES:  
La tija ha de mostrar el seu port natural, amb la ramificació i la frondositat pròpies 
de la seva espècie i mida.  
Les fulles han de presentar un bon estat vegetatiu.  
L'alçària correspon a la distància des del coll de l'arrel fins a la part més distant 
al mateix.  
El fullatge ha de tenir el color típic de l'espècie-varietat, segons l'època.  
Les coníferes han d'estar totalment ramificades des de la base, segons l'hàbit de 
creixement de l'espècie-varietat.  
ARBRES PLANIFOLIS:  
La circumferència correspon al perímetre mesurat a un metre del coll de l'arrel.  
Per als arbres de tronc múltiple, el perímetre total es la suma dels perímetres 
individuals.  
Quan el subministrament és en contenidor o amb pa de terra, les arrels han de tenir el 
pa de terra adequat per a l'espècie i mida de l'arbre.  
Alçaria del pa de terra: 
- Arbres de fulla caduca:  Diàmetre del pa de terra x 0,7 
- Arbres de fulla persistent:  Diàmetre del pa de terra x 1,2  
No es poden admetre plantes amb talls visibles de les arrels superiors a 1/8 del 
perímetre del tronc.  
PALMERES I PALMIFORMES:  
L'estípit ha de tenir la forma i l'estructura pròpies de la seva mida. Si son palmeres 
unicaules, l'estípit ha de ser recte i vertical. 
No han de tenir ferides, osques o concavitats al tronc. L'estípit no ha de tenir 
estrangulacions. 
Tindrà una senyal que indiqui l'orientació Nord en el seu lloc de cultiu original.  
El gruix de l'estípit correspon al mesurat a 1,30 m per sobre del coll de l'arrel.  
L'alçària correspon a la distància des del coll de l'arrel al punt d'inserció dels 
primers palmons.  
S'han de presentar-se amb les fulles lligades i les exteriors retallades.  
En les palmeres subministrades en contenidor, la distància mínima entre l'estípit i el 
interior del contenidor ha de ser de 25 cm.  
Toleràncies:  
- Alçària:  ± 5%  
CESPITOSES:  
Les barreges de llavors i la composició dels pans d'herba, s'han de correspondre amb 
les especificacions de la DT, i en el seu defecte s'han de triar d'acord amb les 
indicacions de la norma NTJ 07N, en els seus annexes I,II i III, en funció de les 
condicions climàtiques, edàfiques, d'us i d'aspecte desitjat.  
CESPITOSES EN BARREJA DE LLAVORS:  
La barreja de llavors ha de ser d'una puresa i tenir un poder germinatiu iguals o 
superiors als indicats a la taula del l'ANNEX IV de la norma NTJ 07N, en funció de les 
especies utilitzades  
Ha de ser en la proporció que s'indiqui a l'etiqueta de qualitat i garantia.  
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Les llavors no poden mostrar defectes causats per malalties, plagues, fisiopaties, 
deficiències de nutrició o fitotoxicitat deguda a tractaments fitosanitaris que 
redueixin el valor o la qualificació per al seu ús.  
Han d'estar netes de materials inerts, llavors de males herbes i de llavors d'altres 
plantes cultivades. Les proporcions admissibles no superaran en cap cas les indicades 
al quadre I.5 de l'ANNEX I de la norma NTJ 07N.  
CESPITOSES EN PA D'HERBA:  
Ha de provenir de l'extracció de plaques de gespa de prats existents, amb una edat 
superior als 10 mesos i amb pa de terra de gruix suficient per al tipus i grandària de 
l'herbàcia.  
S'ha de mantenir de manera que no es deteriori la base de terra ni el sistema radical 
de l'herba.  
Els talls de les plaques han de ser nets al llarg de tot el seu gruix i de superfície 
aèria uniforme i no han de tenir zones sense vegetació.  
El pa d'herba ha de tenir una forma regular.  
Gruix de la coberta vegetal:  1,5 cm 
Subministrament per plaques: 
- Dimensions:  >= 30x30 cm 
Subministrament en rotlles: 
- Amplària:  >= 40 cm 
- Llargària:  <= 250 cm 
Toleràncies: 
- Gruix de la coberta vegetal:  ± 0,5 cm  
ARBUSTS I PLANTES DE PETIT PORT:  
Les branques principals de l'arbust (que neixen directament del tronc) han de neixer 
del terç inferior de la planta, han d'estar regularment distribuïdes i han de tenir 
una llargaria i gruix proporcional a la resta de la planta.  
Les arrels han de donar, com a mínim, una volta a la seva base.  
L'arbust enfiladís ha d'estar provist del seu tutor.  
L'aigua de l'estany o de la font on visquin plantes aquàtiques ha d'estar neta, no ha 
de ser salina ni calcària i ha de tenir una temperatura temperada.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Per a la preparació, càrrega, transport i descàrrega de les plantes, s'han de seguir 
les indicacions de la norma NTJ 07Z, d'acord amb cada tipus de planta i de 
presentació.  
ARBRES, ARBUSTS I PLANTES DE PETIT PORT:  
Subministrament: en lots de plantes d'una única identitat, amb la mateixa forma de 
presentació. Les plantes d'un lot han de tenir totes la mateixa edat, origen i han de 
ser homogènies en els seves dimensions. 
El transport s'ha de fer protegint la part aèria del sol i dels efectes del vent, si 
la planta te fulles, i la part radical si la presentació es amb arrel nua o amb pa de 
terra. 
Emmagatzematge: Si no s'ha de fer la plantació directament en descarregar, cal 
aplegar-les en un viver, a l'obra. 
Les plantes amb arrel nua o amb pa de terra s'aplegaran col·locant la part radical en 
una rasa, coberta amb palla o sauló o algun material porós. 
El viver estarà en un lloc protegit del vent i del sol directe.  
BARREGES DE LLAVORS:  
Subministrament: En sacs o caixes, precintats i etiquetats d'acord amb les indicacions 
de l'apartat 8 de la norma NTJ 07N. 
Emmagatzemament: Dins del seu envàs, en local sec, ventilat. L'envàs no ha d'estar en 
contacte amb el terra.  
PA D'HERBA:  
Sobre palets, protegits amb malla transpirable. L'alçada de les piles als palets ha de 
ser inferior a 2,5 m. 
El transport s'ha de fer protegint els pans d'herba del sol, preferentment a primera 
hora del dia. Si això no es possible cal utilitzar camions frigorífics. 
El material s'ha de descarregar en una zona d'ombra, propera al lloc d'utilització, i 
no es pot emmagatzemar. S'ha de col·locar el mateix dia en el que es subministra, i 
sense que passin 24 h de la seva extracció en temps calorós, i 3 dies amb temps fresc.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

NORMATIVA GENERAL:  
* NTJ 07A:2007 Normas Tecnológicas de Jardinería y Paisajismo. Suministro del material 
vegetal. Calidad general del material vegetal.  
CONÍFERES I RESINOSES:  
* NTJ 07C:1995 Normas Tecnológicas de Jardinería y Paisajismo. Suministro del material 
vegetal. Coníferas y resinosas.  
PALMERES:  
* NTJ 07P:1997 Normas Tecnológicas de Jardinería y Paisajismo. Suministro del material 
vegetal. Palmeras.  
ARBRES DE FULLA CADUCA:  
* NTJ 07D:1996 Normas Tecnológicas de Jardinería y Paisajismo. Suministro del material 
vegetal. Árboles de hoja caduca.  
ARBRES DE FULLA PERSISTENT:  
* NTJ 07E:1997 Normas Tecnológicas de Jardinería y Paisajismo. Suministro del material 
vegetal. Árboles de hoja perenne.  
ARBUSTS:  
* NTJ 07F:1998 Normas Tecnológicas de Jardinería y Paisajismo. Suministro del material 
vegetal. Arbustos.  
ENFILADISSES:  
* NTJ 07I:1995 Normas Tecnológicas de Jardinería y Paisajismo. Suministro del material 
vegetal. Trepadoras.  
CESPITOSES:  
* NTJ 08S:1993 Normas Tecnológicas de Jardinería y Paisajismo. Implantación del 
material vegetal. Siembras y céspedes.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  

S'ha de subministrar acompanyada de: 

- La guia fitosanitària corresponent 

- Etiqueta amb el nom botànic i grandària correcta 

- Procedència comercial del material vegetal  

- Assenyalada la part nord de la planta al viver  

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN BARREJA DE LLAVORS:  

Han de portar marcades de forma indeleble i ben visible les dades següents: 

- Gènere, espècie i varietat 

- Qualitat i poder germinatiu 

- Nom del subministrador 

- Data de caducitat  

OPERACIONS DE CONTROL:  

Els punts de control més destacables són els següents:  

- Comprovació de les condicions de subministrament i identificació.  

- Inspecció visual de les plantes rebudes i verificació de les condicions exigides al 
plec.  

- Control de les condicions d'emmagatzematge (si és el cas).  

LLAVORS PER HIDROSEMBRES  

- Recepció dels certificats de garantia del fabricant, d'acord a les condicions 
exigides. 
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- Inspecció visual de les condicions de subministrament i identificació.  

- Es realitzaran els següents controls d'identificació, un cop per cada tipus 
d'hidrosembra que intervingui en l'obra:  

- Anàlisi de puresa específica amb informació de la composició. 

- Percentatge de germinació per espècie. 

- Amidament i anàlisi del contingut de llavors, aigua, adob, mulch i altres 
components de la hidrosemba, espècies herbàcies i espècies arbustives, mitjançant 
el pes de la matèria seca (a 105º C) d'una mostra de la barreja abans de 
l'aplicació.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  

LLAVORS PER HIDROSEMBRES  

S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment 
indicades en cada assaig.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

No s'acceptaran plantes que no arribin correctament identificades i acompayades dels 
certificats de garantia corresponents.  

LLAVORS PER HIDROSEMBRES  

No s'acceptaran els materials que incompleixin les especificacions indicades al Plec.  

 
 
D - ELEMENTS COMPOSTOS 
D0 - ELEMENTS COMPOSTOS BÀSICS 
D06 - FORMIGONS SENSE ADDITIUS 
D060 - FORMIGONS SENSE ADDITIUS, AMB CIMENTS PÒRTLAND AMB ADDICIONS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
D060M022,D060M0B2. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Mescla de ciment amb possibilitat de contenir addicions, granulats, sorra, aigua i 
additius, en el seu cas, elaborada a l'obra amb formigonera, d'ús no estructural. 
La mescla ha de ser homogènia i sense segregacions. 
No s'admet cap addició que no sigui cendres volants o fum de sílice. 
Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el 
transport han d'estar d'acord amb les prescripcions de la EHE-08. 
Assentament en el con d'Abrams (UNE 83313): 
- Consistència seca:  0 - 2 cm 
- Consistència plàstica:  3 - 5 cm 
- Consistència tova:  6 - 9 cm 
- Consistència fluida:  10 - 15 cm 
Relació aigua-ciment:  <= 0,65 
Contingut de ciment:  <= 400 kg/m3 
Per als formigons amb addicions, el contingut d'addicions en estructures d'edificació 
ha de complir: 
- Cendres volants:  <= 35% pes de ciment 
- Fum de sílice:  <= 10% pes de ciment 
Toleràncies: 
- Assentament en el con d'Abrams: 

     - Consistència seca:  Nul·la 
     - Consistència plàstica o tova:  ± 10 mm 
     - Consistència fluida:  ± 20 mm 
 
2.- CONDICIONS D'EXECUCIÓ I D'UTILITZACIÓ 
 
Per a l'elaboració i la utilització de formigons, la temperatura ambient ha d'estar 
entre 5°C i 40°C. 
No s'han de barrejar formigons frescos fabricats amb ciments incompatibles entre ells. 
S'ha d'utilitzar abans que hagi començat l'adormiment. 
El temps màxim entre l'addició de l'aigua al ciment i als granulats, i la col·locació 
del formigó, no pot ser superior a una hora i mitja. 
Com a orientació l'inici de l'adormiment es situa aproximadament en 1,5 h. 
La formigonera ha d'estar neta abans de començar l'elaboració del formigó. 
L'ordre d'abocada dels materials ha de ser: aproximadament la meitat de l'aigua, el 
ciment i la sorra simultàniament, la grava i la resta de l'aigua. 
Els additius fluidificants, superfluidificants i inhibidors de l'adormiment s'han 
d'afegir a l'aigua abans d'introduir-la a la formigonera. 
L'additiu colorant s'ha d'afegir a la formigonera juntament amb el ciment i els 
granulats. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum necessari elaborat a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de 
Hormigón Estructural (EHE-08). 
 
 
 
D07 - MORTERS I PASTES 
D070 - MORTERS SENSE ADDITIUS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
D070A4D1,D0701821,D070A8B1,D0701641. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Mescla feta amb sorra, ciment, aigua i calç si és el cas. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Tipus de ciment: 
- Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A 
- Ciments de ram de paleta MC 
- Ciments blancs BL, quan ho requereixi l'exigència de blancor 
Morters per a fàbriques: 
- Resistència a compressió:  <= 0,75 x Resistència a compressió de la peça 
     - Morter ordinari (UNE-EN 998-2) en fàbrica no armada:  >= M1 
     - Morter ordinari (UNE-EN 998-2) en fàbrica armada:  >= M5 
     - Morter de junt prim o morter lleuger (UNE-EN 998-2):  >= M5 
Ha d'estar pastat de forma que s'obtingui una mescla homogènia i sense segregacions. 
 
2.- CONDICIONS D'EXECUCIÓ I D'UTILITZACIÓ 
 
Per a l'elaboració i la utilització del morter, la temperatura ambient ha d'estar 
entre 5°C i 40°C. 
La formigonera ha d'estar neta abans de l'elaboració del morter. 
No s'han de mesclar morters de composició diferent. 
S'ha d'aplicar abans que passin 2 h des de la pastada. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum necessari elaborat a l'obra. 
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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 
 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Inspecció visual de les condicions de subministrament i recepció del certificat de 
qualitat del fabricant, d'acord a les exigències del plec de condicions, incloent els 
resultats corresponents de resistència a compressió (UNE EN 1015-11). 
En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva 
representativitat, es realitzaran aquests assaigs sobre el material rebut, a càrrec 
del contractista. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No es podran utilitzar a l'obra morters sense el corresponent certificat de garantia 
del fabricant, d'acord a les condicions exigides. 
Els valors de consistència  i resistència a compressió han de correspondre a les 
especificacions de projecte. 
 
 
 
D0B - ACER FERRALLAT O TREBALLAT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
D0B2A100. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Barres o conjunts de barres muntades, tallades i conformades, per a elements de 
formigó armat, elaborades a l'obra. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
No es pot utilitzar cap acer que tingui picadures o un nivell d'oxidació que pugui 
afectar a les seves condicions d'adherència. La secció afectada ha de ser <= 1% de la 
secció inicial. 
El tallat de barres o filferros s'ha d'ajustar a l'especificat en la DT del projecte. 
El procés de tall no ha d'alterar les característiques geomètriques o mecàniques dels 
productes utilitzats. 
El diàmetre interior del doblegament de les barres ha de complir: 
- Ganxos, patilles i ganxos en U: 
     - Diàmetres < 20 mm:  >= 4 D 
     - Diàmetres >= 20 mm:  >= 7 D 
El diàmetre mínim de doblegament de les barres ha de ser tal que no produeixi 
compressions excessives en el formigó en la zona de curvatura ni trencaments en la 
barra. 
+-------------------------------------------- 
¦ Tipus acer ¦ Barres doblegades o corbades ¦ 
¦            ¦------------------------------¦ 
¦            ¦   D <= 25 mm  ¦   D > 25 mm  ¦ 
¦------------¦---------------¦--------------¦ 
¦   B 400    ¦      10 D     ¦     12 D     ¦ 
¦   B 500    ¦      12 D     ¦     14 D     ¦ 
+-------------------------------------------- 
Els cèrcols o estreps han de seguir les mateixes prescripcions que les barres 
corrugades. 
En els cèrcols o estreps, s'admeten diàmetres de doblegament inferiors per als 
diàmetres <= 12 mm, que han de complir: 
- No han d'aparèixer principis de fissuració. 
- Diàmetre de doblegament: >= 3 D, >= 3 cm 

L'acer redreçat no ha de tenir una variació significativa en les seves propietats, 
s'admeten variacions dins dels límits següents: 
- Deformació sota càrrega màxima:  <= 2,5% 
- Alçària de la corruga:   
     - Diàmetres <= 20 mm:  <= 0,05 mm 
     - Diàmetres > 20 mm:  <= 0,10 mm 
En cap cas, desprès de la manipulació, ha d'aparèixer principis de fissuració en els 
elements. 
Toleràncies: 
- Llargària en barres tallades o doblegades: 
     - L <= 6000 mm:  - 20 mm, + 50 mm 
     - L > 6000 mm:  - 30 mm, + 50 mm 
     (on L es la llargària recta de les barres) 
- Llargària en estreps o cèrcols: 
     - Diàmetres <= 25 mm:  ± 16 mm 
     - Diàmetres > 25 mm:  - 24 mm, + 20 mm 
     (on la llargària es la del rectangle que circumscriu l'element) 
- Diferència entre llargàries dels costats paral·lels de l'element:  <= 10 mm 
- Angle de doblegat de ganxos, patilles, ganxos en U i altres barres corbades:  ± 5º 
 
2.- CONDICIONS D'EXECUCIÓ I D'UTILITZACIÓ 
 
La DF ha d'aprovar els plànols d'especejament de l'armadura, elaborats per la 
instal·lacio de ferralla. 
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. 
Si es necessari fer desdoblegaments, s'han de realitzar de manera que no es produeixi 
fissures o trencaments en les barres. En cas de desdoblegament d'armadures en calent, 
s'ha de prendre les precaucions necessàries per a no malmetre el formigó amb les altes 
temperatures 
Les barres que s'han de doblegar, han d'anar envoltades de cèrcols o estreps en la 
zona del colze. 
El redreçat de l'acer subministrat en rotlle, s'ha de fer amb maquinària específica 
que compleixi l'especificat en l'article 69.2.2 de la EHE-08. 
El tallat de barres o filferros s'ha de realitzar per mitjans manuals (cisalla, etc.) 
o maquinària específica de tall automàtic. 
No s'han d'adreçar els colzes excepte si es pot verificar que es realitza sense danys. 
No s'han de doblegar un nombre elevat de barres en la mateixa secció d'una peça. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
kg de pes necessari elaborat a l'obra, calculat amb el pes unitari teòric o qualsevol 
altre expressament acceptat per la DF. 
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència de les operacions 
específiques d'aquests treballs, com ara retalls i lligaments. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de 
Hormigón Estructural (EHE-08). 
 
 
 
E - PARTIDES D'OBRA D'EDIFICACIÓ 
E8 - REVESTIMENTS 
E83 - APLACATS 
E83B - APLACATS DE PEDRA CALCÀRIA TREBALLADA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E83B33K5. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Revestiments realitzats amb peces de morter de ciment, pedra natural o artificial.  
S'han considerat els revestiments següents:  
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- Revestiments aplicats en paraments verticals, interiors o exteriors i en faixes 
exteriors, horitzontals o verticals, fixats amb morter i elements metàl·lics 
(ganxos o platines).  

- Revestiment muntat sobre estructura metàl·lica de suport per a la formació de 
façana ventilada  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
En el revestiment de peces fixades amb morter i ganxos:  
- Neteja i preparació de la superfície de suport 
- Replanteig de l'especejament en el parament 
- Col·locació de les peces 
- Rejuntat dels junts 
- Neteja del parament  
En els revestiments per a la formació de façana ventilada: 
- Neteja i preparació de la superfície de suport 
- Comprovació de la planimetria de la façana 
- Col·locació de l'estructura de suport 
- Replanteig de l'especejament en el parament 
- Fixació de les peces a l'estructura de suport 
- Neteja del parament  
CONDICIONS GENERALS:  
En el revestiment acabat no hi ha d'haver peces esquerdades, escantonades ni tacades.  
El color i la textura han de ser uniformes en tota la superfície.  
Les peces han de quedar ben adherides al suport i han de formar una superfície amb la 
planor i l'aplomat previstos.  
El revestiment exterior ha de tenir junts de dilatació. La distància entre junts ha de 
ser suficient per tal que no s'esquerdi.  
S'han de respectar els junts estructurals.  
L'especejament ha de complir les especificacions subjectives requerides per la DF.  
S'ha d'adaptar als moviments del suport de manera que no quedin afectades les seves 
prestacions.  
Toleràncies d'execució:  
- Planor:  ± 2 mm/2 m  
- Horitzontalitat de les filades (peces de morter de ciment): ± 2 mm/m, ± 15 mm/total  
- Sobreplom cap a l'interior:  ± 2 mm/2 m  
- Sobreplom cap a l'exterior:  Nul  
COL·LOCAT AMB MORTER:  
Els junts entre les peces de pedra, han d'estar reblerts i rejuntats amb beurada de 
ciment blanc i, eventualment, colorants, si la DF no especifica d'altres condicions.  
COL·LOCACIÓ AMB ELEMENTS METÀL·LICS DE FIXACIÓ:  
Cada peça ha de quedar agafada amb elements de fixació (ganxos o platines) d'acer 
inoxidable, col·locats en el junt horitzontal superior, en el cas dels ganxos o 
distribuïdes entre els junts horitzontals, en el cas de platines. Ha de portar dos 
separadors de policlorur de vinil en el junt horitzontal.  
Nombre de ganxos per peça:  >= 2  
Separació entre fixacions:  <= 80 cm  
Penetració de la fixació dins de l'obra:  >= 3,5 cm  
Morter d'unió de la fixació:  Ciment pòrtland i sorra de dosificació 1:3  
FAÇANA VENTILADA:  
El conjunt de l'estructura de suport ha de ser estable i les deformacions han d'estar 
dintre dels paràmetres admissibles.  
La subestructura ha de formar una superfície plana i vertical.  
Els perfils han de quedar alineats.  
Per a la subjecció de les peces es farà servir el sistema de fixacions subministrat 
pel fabricant. Tots els materials han de ser compatibles entre si i adequats a les 
càrregues que han de suportar. Queda expressament prohibit fer modificacions en el 
sistema de fixació de les peces.  
Els junts entre les peces ha de ser uniforme. No s'han de transmetre esforços entre 
les peces ni entre aquestes i l'estructura.  
Els punts singulars de la façana s'han de resoldre amb les peces adequades i han 
d'oferir la mateixa resistència que la resta del conjunt.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
S'ha de treballar a una temperatura superior als 5°C, amb vents de velocitat inferior 
als 50 km/h i sense pluja.  
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser 
aprovat per la DF.  
Un cop acabades les tasques de col·locació, s'ha de netejar el revestiment i s'ha de 
retirar de l'obra les restes de peces i els materials sobrants.  

PECES FIXADES AMB MORTER I GANXOS:  
Els paraments d'aplicació han d'estar sanejats, nets i humits. Si cal, es poden 
repicar abans.  
La rejuntada s'ha de fer al cap de 24 h.  
COL·LOCACIÓ AMB ELEMENTS METÀL·LICS DE FIXACIÓ:  
La cara posterior de les peces s'ha de tractar amb beurada de ciment pòrtland abans de 
col·locar-les.  
Cada peça s'ha de collar amb tocs de morter i després s'ha de reblir l'espai entre la 
peça i el suport.  
No s'ha d'acceptar l'ancoratge per prolongació recta.  
FAÇANA VENTILADA:  
El muntatge de l'estructura de suport s'ha de fer seguint les instruccions de la 
documentació tècnica del fabricant. S'ha de seguir la seqüència de muntatge proposada 
pel fabricant.  
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.  
La posada a l'obra no ha d'alterar les característiques de l'element.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície executada realment, amidada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  

Els punts de control més destacables són els següents:  

- Neteja i preparació de la superfície de suport 

- Replanteig de l'especejament en el parament 

- Col·locació de les peces 

- Rejuntat dels junts 

- Neteja del parament  

CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls s'han de fer segons les indicacions de la DF.  

CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Quan s'observin irregularitats de replanteig, s'hauran de corregir abans de completar 
el revestiment.  

No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els 
errors d'execució.  

Suspensió dels treballs i correcció de les desviacions observades a càrrec del 
Contractista.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  

Els punts de control més destacables són els següents:  

- Inspecció visual de la unitat acabada i control de les condicions geomètriques 
d'acabat.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls s'han de fer segons les indicacions de la DF.  
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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.  

 
 
F - PARTIDES D'OBRA D'URBANITZACIÓ 
F2 - DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
F21 - DEMOLICIONS 
F219 - DEMOLICIONS D'ELEMENTS DE VIALITAT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F2191305,F2193J06,F2194JF1,F2194AA1,F2194XC5. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Demolició d'elements de vialitat, arrencada de paviments o soleres o desmuntatge de 
paviments. 
S'han considerat els elements següents: 
- Vorada col·locada sobre terra o formigó 
- Rigola de formigó o de panots col·locats sobre formigó 
- Paviment de formigó, panots, llambordins o mescla bituminosa 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Demolició de l'element amb els mitjans adients 
- Trossejament i apilada de la runa 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne 
la càrrega, en funció dels mitjans de què es disposin i de les condicions de 
transport. 
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es 
destinin (transport a abocador, reutilització, eliminació en obra, etc.). 
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT. 
El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF 
abans d'iniciar els treballs, on s'ha d'especificar, com a mínim: 
- Mètode d'enderroc i fases 
- Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris 
- Estabilitat i protecció de les construccions i elements de l'entorn i els que s'han 
de conservar 
- Manteniment i substitució provisional dels serveis afectats per els treballs 
- Mitjans d'evacuació i especificació de les zones d'abocament dels productes 
d'enderroc 
- Cronograma dels treballs 
- Pautes de control i mesures de seguretat i salut 
La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas, 
electricitat, etc.). 
El paviment no ha de tenir conductes d'instal·lació en servei a la part per arrencar, 
s'han de desmuntar els aparells d'instal·lació i de mobiliari existents, així com 
qualsevol element que pugui destorbar la feina. 
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les 
obres. 
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada. 
L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molèsties o perjudicar les 
construccions, bens o persones de l'entorn. 

S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir 
i carregar. 
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament 
pugui afectar les construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF. 
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal 
d'aconseguir les condicions de seguretat suficients. 
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega 
de runa. 
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i 
d'emmagatzematge i transport de productes de construcció. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
ENDERROC D'ESGLAÓ, ARRENCADA DE REVESTIMENT D'ESGLAÓ, DE SÒCOL, DE VORADA O RIGOLA: 
m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT. 
 
ENDERROC O FRESAT DE PAVIMENT: 
m2 de paviment realment enderrocat, segons les especificacions de la DT. 
 
TALL DE PAVIMENT: 
m de llargària executada realment, amidada segons les especificacions del projecte, 
comprovada i acceptada expressament per la DF. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones 
técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos 
del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes 
relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones. 
* 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 
 
 
 
F21B - ARRENCADA O DEMOLICIÓ D'ELEMENTS DE SEGURETAT, PROTECCIÓ I 
SENYALITZACIÓ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F21B1501,F21B1502. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Demolició o desmuntatge d'elements de seguretat, protecció i senyalització, amb 
mitjans mecànics i càrrega sobre camió. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Desmuntatge de barrera de seguretat flexible i demolició d'ancoratges clavats a 
terra 
- Desmuntatge de barrera de seguretat flexible i demolició d'ancoratges amb base de 
formigó 
- Demolició de barrera de seguretat rígida de formigó 
- Desmuntatge de barana metàl·lica 
- Desmuntatge de reixa i ancoratges 
- Desmuntatge de senyal de trànsit 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Enderroc de l'element amb els mitjans adients 
- Tall d'armadures i elements metàl·lics 
- Trossejament i apilada de la runa 
- Càrrega de la runa sobre el camió 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Les restes de la demolició han de quedar suficientment trossejades i apilades per tal 
de facilitar-ne la càrrega, en funció dels mitjans de què es disposi i de les 
condicions de transport. 
Els elements desmuntats han de quedar apilats per tal de facilitar-ne la càrrega. 
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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 i en 
condicions d'ús. 
 
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. 
S'han de separar les bandes i els terminals, treient primer els elements d'unió, perns 
i femelles, i després les peces separadores. 
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 CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
DESMUNTATGE O DEMOLICIÓ DE BARRERA DE SEGURETAT, BARANA O BALAUSTRADA: 
m de llargària realment desmuntada o enderrocada, segons les especificacions de la DT. 
 
DESMUNTATGE DE REIXA: 
m2 realment executat, amidat segons les especificacions de la DT. 
 
DESMUNTATGE DE SENYAL DE TRÀNSIT O ARRENCADA D'ESCALA DE GAT: 
Unitat de quantitat realment executada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones 
técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos 
del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes 
relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones. 
 
 
 
F21D - DEMOLICIONS D'ELEMENTS DE SANEJAMENT I DRENATGE 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F21D2122,F21DQU02. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Demolició d'elements que formen part d'una xarxa de sanejament o de drenatge, amb 
mitjans manuals o mecànics. 
S'han considerat els elements següents: 
- Claveguera, clavegueró o cuneta de formigó amb o sense solera de formigó 
- Pou, embornal o interceptor de maó amb o sense solera de formigó 
- Canonada d'acer corrugat de 200 cm de diàmetre com a màxim 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Enderroc de l'element amb els mitjans adients 
- Tall d'armadures i elements metàl·lics 
- Trossejament i apilada de la runa 

- Càrrega de la runa sobre el camió 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne 
la càrrega, en funció dels mitjans de què es disposin i de les condicions de 
transport. 
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es 
destinin (transport a abocador, reutilització, eliminació en obra, etc.). 
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
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. 
L'excavació del terreny circumdant s'ha de fer alternativament a ambdós costats, de 
manera que mantinguin el mateix nivell. 
Ha d'estar fora de servei. 
Qualsevol conducció que empalmi amb l'element ha de quedar obturada. 
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. 
La runa s'ha de desinfectar abans de ser transportada. 
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 CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
CLAVEGUERÓ, CANONADA, INTERCEPTOR, CUNETA O CONDUCTES D'EVACUACIÓ: 
m de llargària realment enderrocat, amidat per l'eix de l'element, segons les 
especificacions de la DT. 
 
POU: 
m de fondària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT. 
 
EMBORNAL: 
Unitat de quantitat realment executada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones 
técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos 
del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes 
relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones. 
 
 
 
F21H - DESMUNTATGES I ARRENCADES D'INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F21H1C41,F21H1C42. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Arrencada, desmuntatge i enderroc, càrrega i transport a abocador, magatzem o lloc de 
nova col·locació d'elements d'instal·lacions de gas, elèctriques, lampisteria o 
d'enllumenat.  
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S'han considerat les unitats d'obra següents:  
- Arrencada de llum superficial 
- Desmuntatge de llum superficial 
- Desmuntatge de fanal 
- Desmuntatge de braç mural  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Operacions de preparació 
- Desconnexió de la xarxa d'alimentació, i protecció dels terminals, en el seu cas 
- Desmuntatge o arrencada dels elements 
- Enderroc dels fonaments si es el cas 
- Neteja de la superfície de les restes de runa 
- Càrrega, transport i descàrrega a les zones autoritzades d'abocament de la runa i 

dels materials de rebuig generats i condicionament de l'abocador 
- Càrrega, transport al magatzem o lloc de nova utilització dels materials que indica 

la DT, descàrrega i classificació  
CONDICIONS GENERALS:  
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es 
destinin (transport a abocador, reutilització, eliminació en obra, etc.).  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.  
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.  
La xarxa ha d'estar fora de servei.  
Si la xarxa o l'element a desmuntar conté fluids, aquests s'han de buidar.  
Els elements s'han de desmuntar amb les eines apropiades.  
Es tindrà especial cura amb els elements que s'han de tornar a muntar en un altre 
lloc.  
Els elements grans i pesats s'han de subjectar i manipular pels punts d'ancoratge 
disposats per a aquest fi. Si aquests punts es varen retirar durant el muntatge, 
aleshores es tornaran a muntar.  
Es farà servir la maquinària adequada per a la manipulació dels elements a desmuntar 
(grues, cistelles, etc.).  
Qualsevol conducció que empalmi amb l'element ha de quedar obturada. Si es tracta d'un 
element elèctric, l'extrem de la part que no es retira ha de quedar convenientment 
protegit.  
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les 
obres.  
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.  
Cal prendre les mesures de precaució necessàries per aconseguir unes condicions de 
seguretat suficients i evitar danys a les construccions pròximes.  
S'han de senyalar els elements que hagin de conservar-se intactes, segons s'indiqui en 
la Documentació Tècnica o, en el seu defecte, la DF.  
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats.  
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir 
i carregar.  
En cas d'imprevistos (olors de gas, etc.) o quan les operacions que es realitzin 
puguin afectar les construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la 
DF.  
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal 
d'aconseguir les condicions de seguretat suficients.  
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega 
de runa.  
El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi 
transportar, proveït dels elements que calen per al seu desplaçament correcte.  
Durant el transport s'ha de protegir el material perquè no es produeixin pèrdues en el 
trajecte.  
En cas d'utilització d'abocador, el contractista no podrà abocar material procedent de 
l'obra sense que prèviament estigui aprovat l'abocador pel Director d'Obra i per la 
comissió de seguiment mediambiental, en el cas que estigui constituïda.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
ARRENCADA D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES O D'ENLLUMENAT:  
Unitat d'element realment desmuntat, inclòs l'enderroc dels suports i fonaments si es 
el cas, amidat segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  

F21R - ARRENCADA D'ELEMENTS VEGETALS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F21R11A0,F21R11A5. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Arrencada d'arbres, arrels i part aèria, amb càrrega manual o mecànica sobre camió o 
contenidor. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Tala de les branques  
- Tall del tronc 
- Arrencada de la soca i arrels principals 
- Trossejament i apilada de les branques i arrels 
- Càrrega sobre el camió o contenidor de branques, arrels i brossa resultant 
- Reblert del clot amb terres adequades 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne 
la càrrega, en funció dels mitjans de què es disposin i de les condicions de 
transport. 
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es 
destinin (transport a abocador, reutilització, eliminació en obra, etc.). 
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material. 
El forat de la soca ha de quedar reblert amb terres adequades, compactades amb el 
mateix grau que les del voltant. 
No han de quedar soterrades al terreny arrels de diàmetre superior a 10 cm. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 
Només s'ha d'arrencar els arbres indicats a la DT. 
El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF 
abans d'iniciar els treballs, on s'ha d'especificar, com a mínim: 
- Mètode d'enderroc i fases 
- Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris 
- Estabilitat i protecció de les construccions i elements de l'entorn i els que s'han 
de conservar 
- Manteniment i substitució provisional dels serveis afectats per els treballs 
- Mitjans d'evacuació i especificació de les zones d'abocament dels productes 
d'enderroc 
- Cronograma dels treballs 
- Pautes de control i mesures de seguretat i salut 
S'han de talar primer les branques laterals, deixant net el tronc. 
S'ha de garantir que la caiguda del tronc no afectarà a cap construcció o servei 
públic. 
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les 
obres. 
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada. 
L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molèsties o perjudicar les 
construccions, bens o persones de l'entorn. 
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir 
i carregar. 
En acabar la jornada no s'han de deixar trams d'obra amb perill d'inestabilitat. 
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament 
pugui afectar les construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF. 
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal 
d'aconseguir les condicions de seguretat suficients. 
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega 
de runa. 
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i 
d'emmagatzematge i transport de productes de construcció. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
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Unitat d'arbre realment arrencat, aprovat per la DF 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* Orden de 10 de febrero de 1975 por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la 
Edificación: NTE-ADD/1975 Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones 
 
 
 
F22 - MOVIMENTS DE TERRES 
F222 - EXCAVACIONS DE RASES I POUS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F222512L,F2225123. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Conjunt d'operacions per obrir rases i pous de fonaments, o de pas d'instal·lacions, 
realitzades amb mitjans mecànics o manuals, de forma contínua o realitzades per dames. 
Conjunt d'operacions necessàries per obrir rases i pous de fonaments realitzades amb 
mitjans mecànics o amb utilització d'explosius. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Situació dels punts topogràfics exteriors a l'excavació 
- Replanteig de la zona a excavar i determinació de l'ordre d'execució de les dames si 
és el cas 
- Excavació de les terres 
- Càrrega de les terres sobre camió, contenidor, o formació de cavallons a la vora de 
la rasa, segons indiqui la partida d'obra 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Es considera terreny fluix, el capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 
20. 
Es considera terreny compacte, el capaç de ser foradat amb pic (no amb pala), que té 
un assaig SPT entre 20 i 50. 
Es considera terreny de trànsit, el capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora 
(no amb pic), que té un assaig SPT > 50 sense rebot. 
Es considera terreny no classificat, des del capaç de ser foradat amb pala, que té un 
assaig SPT < 20, fins al capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb 
pic), que té un assaig SPT > 50 sense rebot. 
Es considera roca la que pot ser foradada amb compressor (no amb màquina), que té un 
rebot a l'assaig SPT. 
L'element excavat ha de tenir la forma i les dimensions especificades en la DT, o en 
el seu defecte, les que determini la DF. 
El fons de l'excavació ha de quedar anivellat. 
El fons de l'excavació no ha de tenir material engrunat o fluix i les esquerdes i els 
forats han de quedar reblerts. 
Els talussos perimetrals han de ser els fixats per la DF. 
Els talussos han de tenir el pendent especificat a la DT. 
La qualitat de terreny del fons de l'excavació requereix l'aprovació explícita de la 
DF. 
Toleràncies d'execució: 
- Dimensions: ± 5%, ± 50 mm 
- Planor:  ± 40 mm/m 
- Replanteig: < 0,25%, ± 100 mm 
- Nivells:  ± 50 mm 
- Aplomat o talús de les cares laterals:  ± 2° 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les 
obres. 
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la 
partida. 

S'ha de seguir l'ordre dels treballs previst per la DF. 
Abans de començar els treballs, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per 
la DF. 
Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi 
han de referir totes les lectures topogràfiques. 
Si cal fer rampes per accedir a la zona de treball, han de tenir les característiques 
següents: 
- Amplària:  >= 4,5 m 
- Pendent: 
     - Trams rectes:  <= 12% 
     - Corbes:  <= 8% 
     - Trams abans de sortir a la via de llargària >= 6 m:  <= 6% 
- El talús ha de ser fixat per la DF. 
La finalització de l'excavació de pous o rases per a fonaments o de lloses de 
fonamentació, s'ha de fer just abans de la col·locació del formigó de neteja, per 
mantenir la qualitat del sol. 
Si això no fos possible, es deixarà una capa de 10 a 15 cm sense excavar fins al 
moment que es pugui formigonar la capa de neteja. 
Cal extreure les roques suspeses, les terres i els materials amb perill de 
despreniment. 
Cal extreure del fons de l'excavació qualsevol element susceptible de formar un punt 
de resistència local diferent de la resta, com ara roques, restes de fonaments, bosses 
de 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. 
 
EXCAVACIÓ DE RASES EN PRESÈNCIA DE SERVEIS 
Quan l'excavació es realitzi amb mitjans mecànics, cal que un operari extern al 
maquinista supervisi l'acció de la cullera o el martell, alertant de la presència de 
serveis. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
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m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferència entre 
els perfils transversals del terreny aixecats abans de començar les obres i els 
perfils teòrics assenyalats als plànols, amb les modificacions aprovades per la DF. 
No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, 
ni la càrrega i el transport del material ni els treballs que calguin per a reomplir-
lo. 
Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes 
operacions faci falta per a una correcta execució de les obres. 
També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el 
desmunt i les zones on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació, 
si s'escau. 
Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat 
totes les prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
OBRES D'EDIFICACIÓ: 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural de cimientos DB-SE-C. 
 
OBRES D'ENGINYERIA CIVIL: 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones 
técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 
* Orden de 28 de septiembre de 1989 por la que se modifica el articulo 104 del pliego 
de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75). 
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos 
del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes 
relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones. 
Real Decreto 863/1985 de 2 de abril, por el que se aprueba el Reglamento General de 
Normas Básicas de Seguridad Minera. 
Orden de 20 de marzo de 1986 por la que se aprueban determinadas Instrucciones 
Técnicas complementarias relativas a los capítulos IV,V,VII,IX y X del Reglamento 
General de Normas Básicas de Seguridad Minera 
 
 
 
F226 - TERRAPLENADA I PICONATGE DE TERRES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F226240F. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Estesa i compactació de terres per tongades de diferents materials, en zones de 
dimensions que permeten la utilització de maquinària, amb la finalitat d'aconseguir 
una plataforma de terres superposades. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Caixa de paviment amb una compactació del 90% al 95% PM 
- Fonament de terraplé amb una compactació del 95% al 100% PN 
- Nucli de terraplé amb una compactació del 95% al 100% PN 
- Coronació de terraplé amb una compactació del 95% al 100% PN o del 90% al 95% PM 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Situació dels punts topogràfics 
- Execució de l'estesa 
- Humectació o dessecació de les terres, en cas necessari 
- Compactació de les terres 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Les terres han de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions. 
Els materials han de complir les condicions bàsiques següents: 
- Posada en obra en condicions acceptables 
- Estabilitat satisfactòria 
- Deformacions tolerables a curt i llarg termini, per les condicions de servei 
previstes 

El tipus de sòl utilitzat en la zona de coronament del terraplè ha de ser adequat o 
seleccionat, en el fonament i nucli es pot utilitzar a més el tolerable. 
No es poden utilitzar sòls expansius o colapsables tal i com es defineixen en 
l'article 330.4.4 del PG 3/75 Modificat per ORDEN FOM 1382/2002, en la zona exterior 
del terraplè (coronament i zones laterals). 
En la zona del nucli, l'ús de sòls expansius, colapsables, amb guix, amb sals 
solubles, amb matèria orgànica o amb qualsevol altre tipus de material marginal, han 
de complir l'especificat en l'article 330.4.4. del PG 3/75 modificat per ORDEN FOM 
1382/2002. 
A més dels sòls naturals, es podran utilitzar terres naturals provinents d'excavació o 
d'aportació, i a més, també es podran fer servir els productes provinents de processos 
industrials o manipulats, sempre que compleixin les prescripcions del PG3.  
Els sòls colapsables són aquells que pateixen un assentament superior al 1% de 
l'altura inicial de la mostra al realitzar l'assaig segons NLT 254 i pressió d'assaig 
de 0,2 MPa. Aquests es podran utilitzar en fonaments sempre que es realitzi un estudi 
especial que defineixi les disposicions i cures a adoptar per al seu ús, depenent de 
la funcionalitat del terraplè, el grau de colapsabilitat del sòl, i les condicions 
climàtiques i de nivells freàtics. 
S'hauran de compactar per la part humida, amb relació a la humitat òptima de l'assaig 
Próctor de referència compresa entre el 1 i el 3%. 
L'ús de sòls amb altres sals solubles en aigua dependrà del seu contingut. Així, per a 
qualsevol zona del terraplè, es podran utilitzar les que tinguin un contingut inferior 
al 0,2%. Si hi hagués un contingut superior al 1%, s'hauria de realitzar un estudi 
especial aprovat pel Director d'obra per a autoritzar el seu ús. 
Quan el terraplè pugui estar subjecte a inundacions només es podran utilitzar terres 
adequades o seleccionades. 
No s'han d'utilitzar sols inadequats en cap zona del terraplè. 
El material de cada tongada ha de tenir les mateixes característiques. 
Els talussos perimetrals han de ser els fixats per la DF. 
El gruix de cada tongada ha de ser uniforme. 
El gruix de cada tongada ha de ser l'adequat per tal d'obtenir el grau de compactació 
exigit amb els mitjans que es disposen. 
L'acord amb zones de desmunt en sentit longitudinal i transversal, ha de ser suau, amb 
pendents inferiors a 1:2. 
Gruix de cada tongada :  >= 3/2 mida màxima material 
Pendent transversal de cada tongada: 4% 
 
TERRAPLÈ: 
Mòdul de deformació vertical (assaig de càrrega sobre placa NLT 357): 
- Fonament, nucli i zones exteriors: 
     - Sòls seleccionats :  >= 50 MPa 
     - Resta de sòls :  >= 30 MPa 
- Coronament: 
     - Sòls seleccionats :  >= 100 MPa 
     - Resta de sòls :  >= 60 MPa 
Grau de compactació: >= 95% PM 
Compactació de la coronació/esplanada: >= 100% PM 
Petjada admissible (nucli): <= 5 mm 
Toleràncies d'execució: 
- Variació en l'angle del talús:  ± 2° 
- Espessor de cada tongada:  ± 50 mm 
- Nivells: 
     - Zones de vials:  ± 30 mm 
     - Resta de zones:  ± 50 mm 
- Grau d'humitat desprès de la compactació (desviació respecte al nivell òptim de 
l'assaig Pròctor): 
     - Sòls seleccionats, adequats o tolerables:  - 2%,  + 1% 
     - Sòls expansius o colapsables:  - 1%,   + 3% 
 
CAIXA DE PAVIMENT: 
Toleràncies d'execució: 
- Replanteig:  ± 100 mm 
- Planor:  ± 20 mm/m 
 
SÒLS EN FONAMENTS DE TERRAPLÈ: 
Es defineix com a fonament de terraplè la part que està per sota de la superfície 
original del terreny i que ha estat buidada en l'esbrossada o al fer una excavació 
addicional degut a la presència de material inadequat. L'espessor mínim serà d'1 m. 
El terra de la base del terraplè ha de quedar pla i anivellat. 
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En els fonaments, s'utilitzaran sòls tolerables, adequats o seleccionats, sempre que 
les condicions de drenatge o estanquitat ho permetin, que les característiques del 
terreny siguin les adequades, i que l'índex CBR, corresponent a les condicions de 
compactació de posada en obra, sigui CBR >= 3 (UNE 103502). 
La utilització de sòls amb guix ha d'estar autoritzada pel Director d'obra, i a més, 
el contingut d'aquesta substància haurà de ser < 0,2% per a qualsevol zona de 
terraplè.  
En terraplens de més de 5 metres d'altura, es podran utilitzar sòls que continguin 
fins a un 2% de matèria orgànica; per a un contingut superior, s'haurà de realitzar un 
estudi especial aprovat pel Director d'obra. 
Gruix: >= 1 m 
 
SÒLS EN NUCLI DE TERRAPLÈ: 
Es defineix com a nucli de terraplè a la zona compresa entre el fonament i la 
coronació. 
En el nucli, s'utilitzaran sòls tolerables, adequats o seleccionats, sempre que 
l'índex CBR, corresponent a les condicions de compactació de posada en obra, sigui CBR 
>= 3 (UNE 103502).  
La utilització de sòls marginals o amb un índex CBR < 3, pot venir condicionada per 
problemes de resistència, deformabilitat i posada en obra; per tant, el seu ús no és 
aconsellable, a no ser que es justifiqui el seu ús mitjançant un estudi especial. 
L'ús d'altres tipus de sòls, es farà segons l'article 330.4.4 del PG-3. 
Els sòls expansius són aquells que tenen un inflament lliure superior al 3% al 
realitzar l'assaig segons UNE 103601. Aquests es podran utilitzar en el nucli sempre 
que es realitzi un estudi especial que defineixi les disposicions i cures a adoptar 
durant la construcció, depenent de la funcionalitat del terraplè, les característiques 
de permeabilitat de la coronació i espigons, el inflament lliure, i les condicions 
climàtiques. 
S'hauran de compactar lleugerament per la part humida, amb relació a la humitat òptima 
de l'assaig Próctor de referència compresa entre el 1 i el 3%. 
La utilització de sòls amb guix en nucli de terraplè ha d'estar autoritzada pel 
Director d'obra, i a més, el contingut en aquesta substància haurà d'estar entre: 
- 0,2-2%: Si la necessitat d'adoptar mesures per a l'execució 
- 2-5%: Utilitzant cures i materials amb característiques especials en coronació i 
espigons 
- 5-20%: Quan el nucli formi una massa compacta i impermeable, i es disposi de mesures 
de drenatge i impermeabilització 
Si es superés el 20%, no s'utilitzarien en cap zona del replè. 
En terraplens de menys de 5 metres d'altura, es podran utilitzar sòls que continguin 
fins a un 5% de matèria orgànica per a la zona del nucli. 
 
SÒLS EN CORONACIÓ DE TERRAPLÈ: 
Es defineix com a coronació la franja superior de terres del terraplè, amb una 
fondària de més de 50 cm, i amb un gruix de 2 tongades com a mínim. 
En la coronació, s'utilitzaran sòls adequats o seleccionats, sempre que la seva 
capacitat de suport sigui l'adient per a l'esplanada prevista, i que l'índex CBR, 
corresponent a les condicions de compactació de posada en obra, sigui CBR >= 5 (UNE 
103502). 
No s'han d'utilitzar sòls expansius o col·lapsables, però sí que es podran fer servir 
materials naturals o tractats, sempre que compleixin les condicions de capacitat de 
suport exigides. 
Si existís sota la coronació material expansiu, col·lapsable, o amb un contingut de 
més del 2% en sulfats solubles, la coronació hauria d'evitar la filtració d'aigua cap 
a la resta de terraplè. 
La utilització de sòls amb guix ha d'estar autoritzada pel Director d'obra, i a més, 
el contingut d'aquesta substància haurà de ser < 0,2% per a qualsevol zona de 
terraplè.  
En la coronació del terraplè es podran utilitzar sòls que continguin fins a un 1% de 
matèria orgànica. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
S'han de suspendre els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 2°C. 
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: 
- Maquinària prevista 
- Sistemes de transport 
- Equip d'estesa i compactació 
- Procediment de compactació 

S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les 
obres. 
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la 
partida. 
Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi 
han de referir totes les lectures topogràfiques. 
Escarificar i compactar la superfície que ha de rebre el terraplè; la profunditat de 
l'escarificació la definirà el Projecte, però la DF també la podrà definir en funció 
de la naturalesa del terreny. 
Aquests treballs no es realitzaran fins al moment previst i sobretot en les condicions 
òptimes per estar el menor temps possible exposats als efectes climatològics quan no 
s'utilitzin proteccions. 
En reblerts que s'executen en zones poc resistents, cal col·locar les capes inicials 
amb el gruix mínim necessari per tal de suportar les càrregues degudes a l'acció dels 
equips de moviment i compactació de terres. 
El material s'ha d'estendre per tongades successives, sensiblement paral·leles a la 
rasant final. 
Es podran utilitzar capes de materials granulars gruixuts o làmines geotèxtils per 
facilitar la posada en obra de les tongades, sempre i quan ho indiqui el Projecte. 
Els equips de transport i d'estesa han d'operar per capes horitzontals, en tot l'ample 
de l'esplanada. 
No s'ha d'estendre cap tongada fins que la inferior compleixi les condicions exigides. 
L'aportació de terres per a correcció de nivells, s'ha de tractar com a coronació de 
terraplenat i la densitat a assolir no ha de ser inferior a la del terreny circumdant. 
S'han de mantenir els pendents i dispositius de desguàs necessaris per tal d'evitar 
entollaments, sense perill d'erosió. 
L'ampliació o recrescuda de terraplens existents s'ha de fer de forma escalonada o amb 
d'altres sistemes que garanteixin la unió amb el nou terraplé. 
En reblerts situats a mitja vessant, el pendent s'ha d'esglaonar per tal de garantir 
l'estabilitat. 
Els esglaons han de tenir les dimensions i el pendent adequats per tal de permetre el 
treball de la maquinària. 
El grau d'humitat ha de ser l'adequat per tal d'obtenir la densitat i el grau de 
saturació exigits en la DT, considerant el tipus de material, el seu grau d'humitat 
inicial i les condicions ambientals de l'obra. 
Si es necessària la humectació, un cop estesa la tongada, s'ha d'humitejar fins 
arribar al contingut òptim d'humitat, de manera uniforme ja sigui a la zona de 
procedència, a l'apilament, o a les tongades, sense que es formin embassaments, i fins 
a obtenir un mínim del 95% de la humitat òptima de l'assaig PM. 
Si el grau d'humitat de la tongada és superior a l'exigit, s'ha de dessecar mitjançant 
l'addició i mescla de materials secs o d'altres procediments adients. 
Després de la pluja no s'ha d'estendre una nova tongada, fins que l'última estigui 
seca, o s'ha d'escarificar afegint la tongada següent més seca, de forma que l'humitat 
resultant sigui l'adient. 
Quan s'utilitzi corró vibratori per a compactar, ha de donar-se al final unes passades 
sense aplicar-hi vibració. 
La compactació i el nombre de passades de corró han de ser les definides per la DF en 
funció dels resultats del assaigs realitzats a l'obra. 
S'ha d'evitar el pas de vehicles per sobre de les capes en execució, fins que la 
compactació s'hagi completat. 
Cal adoptar mesures de protecció de l'entorn davant la possible acció erosiva o 
sedimentaria de l'aigua reconduïda fora del terraplè. 
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i 
d'emmagatzematge i transport de productes de construcció. 
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats. 
En cas d'imprevistos, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF. 
 
SÒLS EN FONAMENTS DE TERRAPLÈ: 
Si es detecten zones inestables de petita superfície (bosses d'aigua, argiles 
expandides, turbes, etc.), s'han de sanejar d'acord amb les instruccions de la DF. 
S'ha de localitzar les àrees inestables amb ajuda d'un supercompactador de 50 t, 
segons el definit en l'article 304 del PG 3/75 modificat per ORDEN FOM/1382/2002. 
Els pous i forats que apareguin s'han de reblir i estabilitzar fins que la superfície 
sigui uniforme. 
En casos de fonamentació irregular, com ara terraplens a mitja costa o sobre altres 
existents, es seguiran les indicacions de la DF per tal de garantir la correcte 
estabilitat. 
El material a utilitzar en el terraplè s'ha d'emmagatzemar i d'utilitzar de forma que 
s'eviti la seva disgregació i contaminació. En cas de trobar zones segregades o 

Pàgina 633
Codi Segur de Verificació (CSV): 2a73c2cf755d29a1c80a   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



 
 
 
Itinerari per a vianants i ciclistes BV-5202, PK 0+000 a PK 1+230. TM. Sant Julià de Vilatorta Codi: 3647_PC_02 

 Capítol 2 – Plec de condicions de materials i unitats d’obra 103 

contaminades per pols, per contacte amb la superfície de base o per inclusió de 
materials estranys, cal procedir a la seva eliminació. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones 
técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos 
del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes 
relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
El control d'execució inclou les operacions següents: 
- Preparació de la base sobre la que s'assentarà el terraplè. 
- Control de l'estesa: comprovació visual del gruix i amplada de les tongades 
d'execució i control de la temperatura ambient. 
- Humectació o dessecació d'una tongada. 
- Control de compactació d'una tongada. 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
S'ha de considerar com terraplè estructural el comprès fins el punt exterior del voral 
i no la berma amb els talussos definits als plànols. A efectes d'obtenir el grau de 
compactació exigit, els assaigs de control s'han de realitzar en la zona del terraplè 
estructural. 
S'han de seguir els criteris que en cada cas, indiqui la DF. Els punts de control de 
densitat i humitat han d'estar uniformement repartits en sentit longitudinal i 
aleatòriament distribuïts en la secció transversal de la tongada. 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No es podrà iniciar l'execució del terraplè sense corregir els defectes observats a la 
base d'assentament. 
Donada la rapidesa de la cadena operativa “extracció-compactació”, la inspecció visual 
té una importància fonamental en el control dels terraplens, tant a nivell de 
materials com per a l'estesa. 
El contingut d'humitat de les capes compactades no serà causa de rebuig, excepte en el 
cas d'utilitzar, per causes justificades, sòls amb característiques expansives amb un 
inflament lliure <= 5%. 
El valor del mòdul d'elasticitat (segon cicle) obtingut a la placa de càrrega ha de 
complir les limitacions establertes al plec de condicions. 
Les densitats seques obtingudes en la capa compactada hauran de ser iguals o superiors 
a les especificades en el plec de condicions, en cada un dels punts de la mostra. Com 
a mínim, el 70% de punts haurà d'estar dins dels valors d'acceptació, i el 30% restant 
no podrà tenir una densitat inferior de més de 30 kg/cm3 respecte les establertes en 
el Projecte o per la DF. 
En cas d'incompliment, el contractista ha de corregir la capa executada, per 
recompactació o substitució del material. En general, s'ha de treballar sobre tota la 
tongada afectada (lot), a menys que el defecte de compactació estigui clarament 
localitzat. Els assaigs de comprovació de la compactació s'han d'intensificar el doble 
sobre les capes corregides. 
Qualsevol altre cas d'execució incorrecta serà responsabilitat del Contractista, i la 
seva obligació serà reparar sense cost els errors que s'hagin produït. 
 
 
 
F227 - REPÀS I PICONATGE DE TERRES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F227500F. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Conjunt d'operacions necessàries per a conseguir l'acabat geomètric de l'element. 
S'han considerat els elements següents: 
- Sòl de rasa 
- Esplanada 
- Caixa de paviment 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball (no inclou entibació) 
- Situació dels punts topogràfics 
- Execució del repàs 
- Compactació de les terres, en el seu cas 
 
CONDICIONS GENERALS: 
El repàs s'ha de fer poc abans de completar l'element. 
El fons ha de quedar horitzontal, pla i anivellat. 
L'acord entre el sòl i els paraments de la rasa ha de formar un angle recte. 
L'aportació de terres per a correccions de nivell ha de ser mínima, de les mateixes 
existents i d'igual compacitat. 
Toleràncies d'execució: 
- Horitzontalitat prevista:  ± 20 mm/m 
- Planor:  ± 20 mm/m 
- Nivells:  ± 50 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
La qualitat del terreny després del repàs, necessita l'aprovació explícita de la DF. 
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) 
s'han de suspendre els treballs i avisar la DF. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
 
F228 - REBLIMENT I PICONATGE DE RASES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F228FB0F,F2285SS0. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Reblert, estesa i piconatge de terres o granulats en zones que per la seva extensió 
reduïda, per precaucions especials o per altra motiu no permeti l'ús de la maquinària 
amb els que normalment s'executa el terraplè. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Rebliment i piconatge de rasa amb terres 
- Reblert de rases amb canonades o instal·lacions amb sorra natural o sorra de 
reciclatge de residus de la construcció o demolicions, provenint d'una planta 
legalment autoritzada per al tractament d'aquests residus 
- Reblert de rases i pous per a drenatges, amb graves naturals o graves de reciclatge 
de residus de la construcció o demolicions, provenint d'una planta legalment 
autoritzada per al tractament d'aquests residus 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Situació dels punts topogràfics 
- Aportació del material en cas de graves, tot-u, o granulats reciclats 
- Execució del rebliment 
- Humectació o dessecació, en cas necessari 
- Compactació de les terres 
 
CONDICIONS GENERALS: 
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Les zones del reblert son les mateixes que les definides per els terraplens: 
Coronament, nucli, zona exterior i fonament. 
Les tongades han de tenir un gruix uniforme i han de ser sensiblement paral·leles a la 
rasant. 
El material de cada tongada ha de tenir les mateixes característiques. 
El gruix de cada tongada ha de ser l'adequat per tal d'obtenir el grau de compactació 
exigit amb els mitjans que es disposen. 
En cap cas el grau de compactació de cada tongada ha de ser inferior al més alt que 
tinguin els sòls adjacents, en el mateix nivell. 
La composició granulomètrica de la grava ha de complir les condicions de filtratge 
fixades per la DF, en funció dels terrenys adjacents i del sistema previst d'evacuació 
d'aigua. 
Les terres han de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions. 
La composició granulomètrica del tot-u ha de complir les especificacions fixades al 
seu plec de condicions. 
En tota la superfície s'ha d'arribar, com a mínim, al grau de compactació previst 
expressat com a percentatge sobre la densitat màxima obtinguda en l'assaig Pròctor 
Modificat (UNE 103501). 
 
RASA: 
Toleràncies d'execució: 
- Planor:  ± 20 mm/m 
- Nivells:  ± 30 mm 
 
RASA PER A INSTAL·LACIÓ DE TUBERIES: 
El reblert ha d'estar format per dues zones: 
- La zona baixa a una alçària fins a 30 cm per damunt de la generatriu superior del 
tub 
- La zona alta, la resta de la rasa 
El material de la zona baixa no ha de tenir matèria orgànica. El material de la zona 
alta ha de ser de forma que no produeixi danys a la tuberia instal·lada. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
S'han de suspendre els treballs en cas de pluja quan la temperatura ambient sigui 
inferior a 0°C en el cas de graves o de tot-u, o inferior a 2°C en la resta de 
materials. 
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les 
obres. 
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la 
partida. 
Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi 
han de referir totes les lectures topogràfiques. 
Excepte en les rases de drenatje, en la resta de casos s'ha d'eliminar els materials 
inestables, turba o argila tova de la base per al rebliment. 
L'ampliació o recrescuda de reblerts existents s'han de preparar de forma que es 
garanteixi la unió amb el nou reblert. 
Les zones que per la seva forma puguin retenir aigua a la seva superfície s'han de 
corregir abans de l'execució. 
El material s'ha d'estendre per tongades successives i uniformes, sensiblement 
paral·leles a la rasant final, i amb un gruix <= 25 cm. 
No s'ha d'estendre cap tongada fins que la inferior compleixi les condicions exigides. 
El material de cada tongada ha de tenir les característiques uniformes; en cas de no 
ser així, es buscaria la uniformitat mesclant-los amb els mitjans adequats. 
Un cop estesa la tongada, si fos necessari, s'ha d'humitejar fins arribar al contingut 
òptim d'humitat, de manera uniforme. 
Si el grau d'humitat de la tongada és superior a l'exigit, s'ha de dessecar mitjançant 
l'addició i mescla de materials secs o d'altres procediments adients. 
S'han de mantenir els pendents i dispositius de desguàs necessaris per tal d'evitar 
entollaments, sense perill d'erosió. 
Després de la pluja no s'ha d'estendre una nova tongada fins que l'última s'hagi 
assecat bé, o s'ha d'escarificar afegint la tongada següent més seca, de forma que 
l'humitat resultant sigui l'addient. 
En l'execució de reblerts en contacte amb estructures de contenció, les tongades 
situades a ambdós costats de l'element han de quedar al mateix nivell. 
Abans de la compactació cal comprovar que l'estructura amb la que estigui en contacte, 
ha assolit la resistència necessària. 
Quan s'utilitzi corró vibratori per a compactar, ha de donar-se al final unes passades 
sense aplicar-hi vibració. 

S'ha d'evitar el pas de vehicles per sobre de les capes en execució, fins que la 
compactació s'hagi completat. 
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i 
d'emmagatzematge i transport de productes de construcció. 
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats. 
En cas d'imprevistos, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF. 
 
RASA PER A INSTAL·LACIÓ DE TUBERIES: 
El reblert definitiu s'ha de fer un cop aprobada la instal·lació per la DF. 
La s'ha de compactar amb les precaucions necessàries per a no produïr moviments ni 
danys a la tuberia instal·lada. 
 
GRAVES PER A DRENATGES: 
S'ha d'evitar l'exposició prolongada del material a la intempèrie. 
El material s'ha d'emmagatzemar i d'utilitzar de forma que s'eviti la seva disgregació 
i contaminació. En cas de trobar zones segregades o contaminades per pols, per 
contacte amb la superfície de base o per inclusió de materials estranys, cal procedir 
a la seva eliminació. 
Els treballs s'han de fer de manera que s'eviti la contaminació de la grava amb 
materials estranys. 
Quan la tongada hagi d'estar constituïda per materials de granulometria diferent, s'ha 
de crear entre ells una superfície contínua de separació. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT. 
La partida d'obra inclou el subministrament i aportació del material en cas de graves, 
tot-u o material provinent del reciclatge de residus de la construcció, i no està 
inclòs en cas de que es tracti de terres. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones 
técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos 
del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes 
relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Inspecció visual de la base sobre la que s'assentarà el reblert. 
- Inspecció visual del material a la descàrrega dels camions, retirant al que presenti 
restes de terra vegetal, matèria orgànica o pedres de grandària superior al 
admissible. 
- Control de l'estesa: comprovació visual del gruix i amplada de les tongades 
d'execució i control de la temperatura ambient. 
- Control de compactació. Es considera com a lot de control, el material compactat en 
un dia, corresponent a una mateixa procedència i tongada d'estesa, amb una superfície 
màxima de 150 m2. Es realitzaran 5 determinacions de la humitat i densitat in-situ 
(ASTM D 30-17). 
- Assaig de placa de càrrega (DIN 18134), cada 450 m2, i al menys un cop per capa de 
reblert. En la zona d'aplicació de la placa es determinarà la humitat in-situ (NLT-
103). 
- Presa de coordenades i cotes a banda i banda i sobre l'eix de la plataforma en la 
coronació del reblert, i control de l'amplada de la tongada estesa, cada 20 m lineals 
com a màxim. 
- Inspecció visual per a detectar punts baixos capaços de retenir aigua. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Es seguiran els criteris que en cada cas, indiqui la DF. En general, els punts de 
control de densitat i humitat estaran uniformement repartits en sentit longitudinal i 
aleatòriament distribuïts en la secció transversal de la tongada. En el cas de 
reblerts d'estreps o elements en els que es pugui produir una transició brusca de 
rigidesa, la distribució dels punts de control de compactació serà uniforme, a 50 cm 
dels paraments. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
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No es podrà iniciar l'execució del reblert sense corregir els defectes observats a la 
base d'assentament. 
Donada la rapidesa de la cadena operativa ¿extracció-compactació¿, la inspecció visual 
té una importància fonamental en el control dels reblerts, tant a nivell de materials 
com per a l'estesa. 
La densitat obtinguda després de la compactació en coronació haurà de ser superior al 
100 % de la màxima obtinguda en el Próctor Modificat (UNE 103501), i del 95 % en la 
resta de zones. En tot cas, la densitat ha de ser >= a la de les zones contigües al 
replè. 
El contingut d'humitat de les capes compactades no serà causa de rebuig, excepte en el 
cas d'utilitzar, per causes justificades, sòls amb característiques expansives amb un 
inflament lliure <= 5%. 
El valor del mòdul d'elasticitat (segon cicle) obtingut a la placa de càrrega complirà 
les limitacions establertes al plec de condicions. 
En cas d'incompliment, el contractista corregirà la capa executada, per recompactació 
o substitució del material. En general, es treballarà sobre tota la tongada afectada 
(lot), a menys que el defecte de compactació estigui clarament localitzat. Els assaigs 
de comprovació de la compactació s'intensificaran al doble sobre les capes corregides. 
Qualsevol altre cas d'execució incorrecta serà responsabilitat del Contractista, i la 
seva obligació serà reparar sense cost algun els errors que hagin sorgit.  
 
 
 
F3 - FONAMENTS I CONTENCIONS 
F31 - RASES I POUS 
F315 - FORMIGONAMENT DE RASES I POUS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F31521N1. 
 
 
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 la EHE-08) en funció de les classes d'exposició. 
El formigó estructural ha de fabricar-se en centrals específiques 
El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa. 
Després del formigonament les armadures han de mantenir la posició prevista a la DT. 
La secció de l'element no ha de quedar disminuïda en cap punt per la introducció 
d'elements de l'encofrat ni d'altres. 
La DF comprovarà l'ausencia de defectes significatius en la superficie de formigó. En 
cas de considerar els defectes inadmisibles 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 en la UNE 36831. 
No s'accepten toleràncies en el replanteig d'eixos en l'execució de fonaments de 
mitgeres, buits d'ascensor, passos d'instal·lacions, etc., fora que ho autoritzi 
explícitament la DF. 
 
RASES I POUS: 
Toleràncies d'execució: 
- Desviació en planta, del centre de gravetat: < 2% dimensió en la direcció 
considerada, ± 50 mm 
- Nivells: 
     - Cara superior del formigó de neteja: + 20 mm, - 50 mm 
     - Cara superior del fonament: + 20 mm, - 50 mm 
     - Gruix del formigó de neteja: - 30 mm 
- Dimensions en planta: 
     - 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 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
FORMIGONAMENT: 
Si la superfície sobre la que s'ha de formigonar ha sofert gelada, s'ha d'eliminar 
prèviament la part afectada. 
La temperatura dels elements on es fa l'abocada ha de ser superior als 0°C. 
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que comenci l'adormiment, i a una temperatura 
>= 5°C. 
La temperatura per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. El formigonament s'ha de 
suspendre quan 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 col·locades en posició definitiva. 
La DF comprovarà l'ausencia de defectes significatius en la superficie de formigó. En 
cas de considerar els defectes inadmisibles d'acord amb el projecte la DF valorarà la 
reparació. 
No es col·locarà 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 instal·lació 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 garantitzar 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. 
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El formigonament s'ha de suspendre en cas de pluja o de vent fort. Eventualment, la 
continuació dels treballs, en la forma que es proposi, ha de ser aprovada per la DF. 
En cap cas s'ha d'aturar el formigonament si no s'ha arribat a un junt adequat. 
Els junts de formigonament han de ser aprovats per la DF abans del formigonament del 
junt. 
En tornar a iniciar el formigonament del junt s'ha de retirar la capa superficial de 
morter, deixant els granulats al descobert i el junt net. Per a fer-ho no s'han 
d'utilitzar productes corrosius. 
Abans de formigonar el junt s'ha d'humitejar, 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. 
 
FORMIGÓ ESTRUCTURAL AUTOCOMPACTANT: 
No es necessari la compactació del formigó. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS 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 col·locació 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 de 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. 
 
 
 
F32 - MURS DE CONTENCIÓ 
F325 - FORMIGONAT DE MURS DE CONTENCIÓ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F32515J3. 
 
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 
- 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 col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa.  
Després del formigonament les armadures han de mantenir la posició prevista a la DT.  
La secció de l'element no ha de quedar disminuïda en cap punt per la introducció 
d'elements de l'encofrat ni d'altres.  
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  
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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'instal·lacions, 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 alçaria 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 es fa l'abocada ha de ser superior als 0°C.  
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que comenci l'adormiment, i a una temperatura 
>= 5°C.  
La temperatura per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. El formigonament s'ha de 
suspendre quan 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 col·locades en posició definitiva.  
La DF comprovarà l'abséncia de defectes significatius en la superfície de formigó. En 
cas de considerar els defectes inadmisibles d'acord amb el projecte la DF valorarà la 
reparació.  
No es col·locarà 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 instal·lació 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 garantitzar 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 formigonament del 
junt.  
En tornar a iniciar el formigonament del junt s'ha de retirar la capa superficial de 
morter, deixant els granulats al descobert i el junt net. Per a fer-ho no s'han 
d'utilitzar productes corrosius.  

Abans de formigonar el junt s'ha d'humitejar, 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 CRITERIS 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 col·locació 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:  
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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.  

 

 
F32B - ARMADURES PER A MURS DE CONTENCIÓ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F32B300P. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Muntatge i col·locació de l'armadura formada per barres corrugades, malla 
electrosoldada o conjunt de barres i/o malles d'acer, 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 

- Col·locació dels separadors 
- Muntatge i col·locació de l'armadura 
- Subjecció dels elements que formen l'armadura 
- Subjecció de l'armadura a l'encofrat  
CONDICIONS GENERALS:  
Per a 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'artícle 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'artícle 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 col·locació de les armadures abans de començar el formigonament.  
Per a qualsevol classe d'armadures passives, inclosos els estreps, el recobriment no 
ha de ser inferior, en cap punt, als valors determinats en la taula 37.2.4. de la 
norma EHE, en funció de la classe d'exposició ambiental a que es sotmetrà el formigó 
armat, segons el que indica l'article 8.2.1 de la mateixa norma.  
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: 
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     - En series de barres paral·leles:  ± 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 col·locar 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 aillades consecutives: >= D 
màxim, >= 1,25 granulat màxim, >= 20 mm  
Distància entre els centres dels empalmaments de barres consecutives, segons direcció 
de l'armadura: >= longitud bàsica d'ancoratge (Lb)  
Distància entre les barres d'un empalmament per solapa: <= 4 D  
Distància entre barres traccionades empalmades per solapa: <= 4 D, >= D màxim, >= 20 
mm, >= 1,25 granulat màxim  
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).  
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 col·locar 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 metàl·lics.  
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 CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
BARRES CORRUGADES:  
kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris 
següents: 
- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric 
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa 
de la DF.  
- El pes s'obtindrà amidant la llargària total de les barres (barra+cavalcament) 

- L'escreix d'amidament corresponent als retalls està incorporat al preu de la unitat 
d'obra com a increment del rendiment (1,05 kg de barra d'acer per kg de barra 
ferrallada, dins de l'element compost)  

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

     - 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.  

 

 
F32D - ENCOFRAT PER A MURS DE CONTENCIÓ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F32DDA26. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Muntatge i desmuntatge dels elements metàl·lics, 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 col·locació dels elements de l'encofrat 
- Pintat de les superfícies interiors de l'encofrat amb un producte desencofrant 
- Tapat dels junts entre peces 
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- Col·locació 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:  
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 
metàl·lics, 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 garantitzi 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 col·locació 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.  
Els cindris s'estabilitzaran en les dues direccions per a que l'apuntalament 
resisteixi els esforços horitzontals produïts durant l'execució dels sostres, podent-
se  utilitzar els següents procediments: 
- Travament dels puntals en ambdues direccions amb tubs o abraçadores, resistint les 
empentes  
   horitzontals i  un 2% com a mínim de les càrregues verticals 
- Transmissió d'esforços a pilars o murs, comprovant que disposen de la capacitat 
resistent i rigidesa  
   suficients 
- Disposició de torres de cindri a ambdues direccions i a les distàncies adients  
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 salvetats anteriors.  
La DF podrà reduir els plaços 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  
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 col·locar 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 col·locar angulars metàl·lics 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.  
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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 col·locació 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.  
El formigonat s'ha de fer durant el periode 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 mil·lèsima de la llum.  
Els puntals es col·locaran sobre soles de repartiment quan es transmetin càrregues al 
terreny o a sostres alleugerits. Quan aquest estiguin sobre el terreny cal asegurar 
que no assentaran.  
Els puntals s'han de travar en dues direccions perpendiculars  
Els puntals han de poder transmetre la força que rebin i permetre finalment un 
desapuntalat senzill  
Als ponts s'haurà d'assegurar que les deformacions del cindri durant el formigonat no 
afecti negativament a altres parts de l'estructura executades amb anterioritat.  
En èpoques de pluges fortes s'ha de protegir el fons de l'encofrat amb lones 
impermeabilitzades o plàstics.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS 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 3/75)  

 

 
F3Z - ELEMENTS ESPECIALS PER A FONAMENTS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F3Z112T1. 
 
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 col·locar 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 col·locar abans d'iniciar l'adormiment.  
L'abocada s'ha de fer sense que es produeixin disgregacions.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.  
 
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 DB-SE.  
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Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de 
Hormigón Estructural (EHE-08).  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL 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).  

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.  

 

 
F7 - IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS 
F7B - GEOTÈXTILS I LÀMINES SEPARADORES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F7B451B0. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Làmina separadora col·locada no adherida.  
S'han considerat els materials següents:  
- Feltre amb un 70% de fibres de polipropilè i un 30% de fibres de polietilè, sense 

teixir, termosoldat  
- Feltre de polipropilè format per filaments sintètics no teixits lligats 

mecànicament  
- Feltre de polièster termoestable fet amb fibres de polièster sense teixir, 

consolidat mecànicament mitjançant punxonament  
- Feltre teixit de fibres de polipropilè  
- Fibra de vidre amb insercions de fils de reforç longitudinals  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Neteja i preparació del suport 
- Col·locació de la làmina  
CONDICIONS GENERALS:  
Ha de tenir un aspecte superficial pla i regular.  
Ha de garantir la no adherència entre els components del sistema entre els que 
s'intercala.  
Les característiques del material sobre el que s'estén la lamina haurà de coincidir 
amb el previst a Projecte, en el estudi i càlcul del geotèxtil.  
Ha de ser imputrescible i compatible amb els materials amb què hagi d'estar en 
contacte.  
Les làmines han de cavalcar entre elles.  
No ha de quedar adherida al suport en cap punt.  
Cavalcaments: 
- Làmines geotèxtils en tracció mecànica:  >= 30 cm 
- Làmines separadores de polipropilè:  >= 5 cm 
- Làmines separadores de polietilè:  >= 5 cm  
 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
El suport ha de ser net, sense irregularitats que puguin perforar la làmina.  
Les làmines col·locades s'han de protegir del pas de persones, equips o materials.  
Els geotèxtils en tracció mecànica que no s'hagin sotmès a l'assaig de resistència a 
la intempèrie s'han de cobrir abans de 24 h des de la seva col·locació.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS 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%  
Aquests criteris inclouen les pèrdues de material corresponents a retalls i 
cavalcaments.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  

Els punts de control més destacables són els següents:  

- Inspecció visual del material abans de la seva col·locació, rebutjant les peces 
malmeses  

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN LÀMINES EN TRACCIÓ MECÀNICA:  

Els punts de control més destacables són els següents:  

- Inspecció visual de la superfície sobre la que s'ha d'estendre el geotèxtil  

- Control del procediment d'execució, amb especial atenció als cavalcaments en junts 
longitudinals i transversals  

- Control de longitud de soldadura del geotèxtil  

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN LÀMINES DE POLIPROPILÈ:  

Els punts de control més destacables són els següents:  

- Neteja i repàs del suport.  

- Control del procediment d'execució, amb especial atenció als cavalcaments entre 
peces  

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:  

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.  

CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN 
LÀMINES EN TRACCIÓ MECÀNICA:  

Si les característiques del terreny inspeccionat fossin molt diferents de les 
previstes a Projecte, es realitzarà un nou estudi i càlcul del geotèxtil.  
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CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  

Els punts de control més destacables són els següents:  

Inspecció visual de la unitat acabada.  

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.  

 

 
F9 - PAVIMENTS 
F93 - BASES 
F936 - BASES DE FORMIGÓ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F936NM51,F9365H11. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació de subbase o base de formigó per a suport de paviment. 
Es considera estesa i vibració manual la col·locació del formigó amb regle vibratori, 
i estesa i vibració mecànica la col·locació del formigó amb estenedora. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Muntatge d'encofrats 
- Col·locació del formigó 
- Execució de junts de dilatació i formigonament 
- Protecció del formigó fresc i curat 
- Desmuntatge dels encofrats 
 
CONDICIONS GENERALS: 
La superfície acabada ha d'estar reglejada. 
No ha de tenir esquerdes ni discontinuïtats. 
Ha de formar una superfície plana amb una textura uniforme i s'ha d'ajustar a les 
alineacions i a les rasants previstes. 
Ha de tenir junts de dilatació fets a distàncies no superiors a 25 m; han de ser de 2 
cm d'amplària i han d'estar plens d'un material flexible. 
Els junts de formigonat han de ser de tot el gruix i s'ha de procurar de fer-los 
coincidir amb els junts de retracció. 
La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86 de 
l'EHE-08 
Toleràncies d'execució: 
- Gruix:  - 15 mm 
- Nivell:  ± 10 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
El formigonament s'ha de fer a una temperatura ambient entre 5°C i 40°C. 
S'han d'aturar els treballs quan la pluja pugui llevar la capa superficial del formigó 
fresc. 
S'ha de vibrar fins aconseguir una massa compacta i sense que es produeixin 
segregacions. 
Durant l'adormiment i fins que s'aconsegueixi el 70% de la resistència prevista, s'ha 
de mantenir humida la superfície del formigó amb els mitjans necessaris segons el 
tipus de ciment utilitzat i les condicions climatològiques del lloc. 
Aquest procés ha de durar com a mínim: 
- 15 dies en temps calorós i sec 

- 7 dies en temps humit 
La capa no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva formació. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de 
Hormigón Estructural (EHE-08). 
 
 
 
F96 - VORADES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F965A6DD,F965A1C9,F965A2DH,F965A5E9. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació de vorada amb materials diferents. 
S'han considerat les unitats d'obra següents: 
- Vorada de peces pedra o de formigó col·locades sobre base de formigó 
- Vorades de planxa d'acer galvanitzat 
- Vorades de planxa d'acer amb acabat "CORTEN" 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació del formigó de la base 
- Col·locació de les peces de la vorada rejuntades amb morter 
Vorada de planxa d'acer: 
- Replanteig 
- Col·locació prèvia, aplomat i anivellat 
- Fixació definitiva i neteja 
 
VORADA DE PEDRA O FORMIGÓ: 
L'element col·locat ha de tenir un aspecte uniforme, net, sense escantonaments ni 
d'altres defectes. 
S'ha d'ajustar a les alineacions previstes i ha de sobresortir de 10 a 15 cm per 
damunt de la rigola. 
Els junts entre les peces han de ser <= 1 cm i han de quedar rejuntats amb morter. 
En el cas de la col·locació sobre base de formigó, ha de quedar assentada 5 cm sobre 
el llit de formigó. 
Dimensions de la base de formigó (al seu cas): 
- Amplària de la base de formigó:  Gruix de la vorada + 5 cm 
- Gruix de la base de formigó:  4 cm 
Pendent transversal:  >= 2% 
Toleràncies d'execució: 
- Replanteig:  ± 10 mm (no acumulatius) 
- Nivell:  ± 10 mm 
- Planor:  ± 4 mm/2 m (no acumulatius) 
 
VORADA DE PLANXA D'ACER: 
La vorada col·locada ha de tenir un aspecte uniforme, net i sense defectes. 
Ha de quedar aplomada. 
S'ha d'ajustar a les alineacions previstes, i a de sobresortir de la rígola l'alçaria 
indicada a la DT 
La part superior de la vorada ha de quedar al mateix pla que el paviment de la vorera, 
en cap cas ha de sobresortir. 
Ha de quedar subjecte a la base amb les potes d'ancoratge. 
La unió de la vorada amb el paviment de la vorera ha d'estar segellada en tot el seu 
perímetre. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
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S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i 
sense pluges. 
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. 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 
L'abocada del formigó s'ha de fer sense que es produeixin disgregacions i s'ha de 
vibrar fins aconseguir una massa compacta. 
Per a realitzar junts de formigonat no previstos en el projecte, cal l'autorització i 
les indicacions explícites de la DF. 
Les peces s'han de col·locar abans que el formigó comenci el seu adormiment. 
Durant l'adormiment i fins aconseguir el 70% de la resistència prevista s'ha de 
mantenir humida la superfície del formigó. Aquest procés ha de ser, com a mínim, de 3 
dies. 
 
VORADA DE PLANXA D'ACER: 
Abans de començar els treballs es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per 
la DF 
El procés de col·locació no ha d'afectar a la qualitat dels materials.  
Es posarà especial cura de no ratllar el recobriment d'acabat de la planxa d'acer. 
S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen amb les 
especificades al projecte. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
VORADA RECTA: 
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. 
 
VORADA AMB ENCAIX PER A EMBORNAL: 
Unitat amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Control d'execució i acabats de la base de formigó sobre la que es col·loquen les 
peces de vorada o de rigola. 
- Control de l'aspecte de les peces abans de la seva col·locació. 
- Inspecció visual del procediment d'execució, d'acord a les condicions del plec i al 
procediment adoptat 
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
Inspecció visual de la unitat acabada. 
- Comprovació topogràfica de les alineacions i condicions generals d'acabat. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 
 
 
 
F97 - RIGOLES 
F974 - RIGOLES DE PECES DE MORTER DE CIMENT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F97422EA. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Execució de les operacions necessaries per a la formació de rigoles.  
S'han considerat les unitats d'obra següents:  

- Formació de rigola o encintat amb peces de pedra natural, morter o formigó, 
col·locades amb morter.  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
Rigola amb peces col·locades amb morter: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació de la capa de morter 
- Col·locació de les peces 
- Col·locació de la beurada 
- Neteja de la superfície acabada  
RIGOLA:  
S'ha d'ajustar a les alineacions previstes.  
Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes.  
Quan la rigola és sense forma de cuneta, la cara superior ha de tenir un pendent 
transversal del 2% al 4% per al desguàs del ferm, excepte quan siguin rigoles sense 
desnivell.  
Toleràncies d'execució:  
- Replanteig:  ± 10 mm (no acumulatius)  
- Nivell:  ± 10 mm  
- Planor:  ± 4 mm/2 m  
RIGOLA AMB PECES:  
Les peces no han d'estar trencades, escantonades o tacades.  
Les peces han de formar una superfície plana i uniforme, han d'estar ben assentades, 
col·locades a fil i a tocar i en alineacions rectes.  
Els junts entre les peces han de quedar rejuntats amb beurada de ciment.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
El suport ha de tenir el grau de compactació adequat i les rasants previstes.  
Grau de compactació (assaig PM) 
- Base de formigó o rigola amb peces:  >= 95% 
- Rigola de formigó:  >= 90%  
RIGOLA AMB PECES:  
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i 
sense pluges.  
S'ha de col·locar a truc de maceta sobre una capa de morter de 3 cm de gruix.  
No es pot trepitjar la rigola després d'haver-se abeurat fins al cap de 24 h a 
l'estiu, 48 h a l'hivern.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
RIGOLA:  
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
RIGOLA AMB PECES:  
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  

Els punts de control més destacables són els següents:  

- Control d'execució i acabats de la base de formigó sobre la que es col·loquen les 
peces de vorada o de rigola.  

- Control de l'aspecte de les peces abans de la seva col·locació.  

- Inspecció visual del procediment d'execució, d'acord a les condicions del plec i al 
procediment adoptat  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  

Els punts de control més destacables són els següents:  
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Es comprovarà que s'han adoptat les mesures necessàries per assegurar la 
compatibilitat entre els diferents productes, elements i sistemes constructius.  

Inspecció visual de la unitat acabada.  

- Comprovació topogràfica de les alineacions i condicions generals d'acabat.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  

 

 
F98 - GUALS DE PECES ESPECIALS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F985A709. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació de guals per a vianants o per a vehícles en les voreres.  
S'han considerat les unitats d'obra següents:  
- Peça de capçal per a formació de gual 
- Rampa central per a la formació de gual,  recta o corba 
- Gual de peces de formigó, incloent les dues peces extremes i les peces de la rampa 

central  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació del formigó de la base 
- Col·locació de les peces de la vorada rejuntades amb morter  
CONDICIONS GENERALS:  
L'element col·locat ha de tenir un aspecte uniforme, net, sense escantonaments ni 
d'altres defectes.  
Els junts entre les peces han de ser <= 1 cm i han de quedar rejuntats amb morter.  
El gual ha de tenir la llargària, l'amplària i la forma indicada a la DT.  
Ha d'estar situat al lloc indicat a la DT, amb les correccions acceptades expressament 
per la DF.  
S'ha d'ajustar a les alineacions previstes i ha d'estar enrasat amb la rigola per la 
part baixa i amb el paviment de la vorera per la part alta.  
Els extrems del gual han d'estar fets amb les peces especials, corresponents al 
dissseny del conjunt.  
En el cas de la col·locació sobre base de formigó, ha de quedar assentat 10 cm sobre 
el llit de formigó, a tota l'amplària de les peces.  
Toleràncies d'execució:  
- Replanteig:  ± 10 mm (no acumulatius)  
- Nivell:  ± 10 mm  
- Planor:  ± 4 mm/2 m (no acumulatius)  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i 
sense pluges.  
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.  
L'abocada del formigó s'ha de fer sense que es produeixin disgregacions i s'ha de 
vibrar fins aconseguir una massa compacta.  
Les peces s'han de col·locar abans que el formigó comenci el seu adormiment.  
Durant l'adormiment i fins aconseguir el 70% de la resistència prevista s'ha de 
mantenir humida la superfície del formigó. Aquest procés ha de ser, com a mínim, de 3 
dies.  
 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
RAMPA PER A GUAL DE PECES DE PEDRA I GUAL DE PECES DE FORMIGÓ:  
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.  
La llargada de les rampes per a guals es mesurarà entre les cares interiors dels 
capçals. 
La llargada dels guals de peces de formigó es mesurarà entre les cares exteriors dels 
capçals. 
Si el gual es corb, es mesurarà seguin el perímetre exterior del mateix.  
CAPÇAL PER A GUAL:  
Unitat amidada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  

Els punts de control més destacables són els següents:  

- Control d'execució i acabats de la base de formigó sobre la que es col·loquen les 
peces de vorada o de rigola.  

- Control de l'aspecte de les peces abans de la seva col·locació.  

- Inspecció visual del procediment d'execució, d'acord a les condicions del plec i al 
procediment adoptat  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  

Els punts de control més destacables són els següents:  

Inspecció visual de la unitat acabada.  

- Comprovació topogràfica de les alineacions i condicions generals d'acabat.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  

 

 
F9E - PAVIMENTS DE PANOT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F9E1320N. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació de paviments de panot.  
S'han considerat els casos següents: 
- Paviments de panot col·locats a l'estesa amb sorra-ciment, amb o sense suport de 3 
cm de sorra 
- Paviments de panot col·locats a truc de maceta amb morter, amb o sense suport de 3 
cm de sorra  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
En la col·locació a l'estesa amb sorra-ciment:  
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
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- Col·locació de la capa de sorra, en el seu cas 
- Col·locació de la sorra-ciment 
- Col·locació de les peces de panot 
- Humectació de la superfície 
- Confecció i col·locació de la beurada  
En la col·locació a truc de maceta amb morter:  
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació de la capa de sorra, en el seu cas 
- Col·locació de la capa de morter 
- Humectació de les peces per col·locar 
- Col·locació de les peces 
- Humectació de la superfície 
- Confecció i col·locació de la beurada  
CONDICIONS GENERALS:  
El paviment ha de formar una superfície plana,sense resalts entre peces, uniforme i 
s'ha d'ajustar a les alineacions i a les rasants previstes.  
En el paviment no hi ha d'haver peces escantonades, taques ni d'altres defectes 
superfícials.  
Les peces han d'estar col·locades a tocar i alineades.  
Les peces han de quedar ben assentades, amb la cara més polida o més ample a dalt.  
Les peces han d'estar disposades formant alineacions rectes, segons l'especejament 
definit en la DT.  
Excepte en les zones classificades com d'ús restringit pel CTE no s'admetran les 
discontinuïtats següents en el propi paviment ni en els encontres d'aquest amb altres 
elements: 
- Imperfeccions o irregularitats que suposin una diferència de nivell de més de 6 mm 
- Els desnivells que no superin els 50 mm s'han de resoldre amb una pendent que no 
excedeixi del 25% 
- En les zones interiors de circulació de persones, no presentarà perforacions o 
forats pels que es pugui introduir una esfera de 15 mm de diàmetre  
Els acords del paviment han de quedar fets contra les voreres o els murets.  
Ha de tenir junts laterals de contracció cada 25 m2, de 2 cm de gruix, segellats amb 
sorra. Aquests junts han d'estar el més aprop possible dels junts de contracció de la 
base.  
Els junts que no siguin de contracció han de quedar plens de beurada de ciment 
pòrtland.  
Pendent transversal:  >= 2%  
Toleràncies d'execució:  
- Nivell:  ± 10 mm  
- Planor:  ± 4 mm/2 m  
- Rectitud dels junts:  ± 3 mm/2 m  
- Replanteig:  ± 10 mm  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
S'han de col·locar començant per les vorades o els murets.  
Una vegada col·locades les peces s'ha d'estendre la beurada.  
No s'ha de trepitjar després d'haver-se abeurat, fins al cap de 24 h a l'estiu i 48 h 
a l'hivern.  
COL·LOCACIÓ AMB MORTER I JUNTS REBLERTS AMB BEURADA:  
S'han de suspendre els treballs quan la temperatura sigui < 5°C.  
Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin 
l'aigua del morter.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície executada d'acord amb les especificacions de la DT, amb deducció de 
la superfície corresponent a obertures interiors, d'acord amb els criteris següents: 
- Obertures <= 1,5 m2:  No es dedueixen 
- Obertures > 1,5 m2:  Es dedueix el 100%  
Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords a les vores, sense que 
comporti l'ús de materials diferents d'aquells que normalment conformen la unitat.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
PAVIMENT COL·LOCAT SOBRE MORTER O LLIT DE SORRA  
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  

Els punts de control més destacables són els següents:  

- Control d'execució i acabats de la base de formigó sobre la que es col·loquen les 
peces de panot. 

- Control de l'aspecte de les peces abans de la seva col·locació. 

- Inspecció del procés d'execució, d'acord a les indicacions del plec. 

- Comprovació topogràfica de les alineacions i condicions generals d'acabat.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  

- Inspecció visual de la unitat acabada. 

- Comprovació topogràfica de les alineacions i condicions generals d'acabat.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls s'han de fer segons les indicacions de la DF.  

CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Correcció per part del contractista, dels defectes de col·locació segons les 
instruccions de la DF.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS 
D'INCOMPLIMENT:  

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  

 

 
F9F - PAVIMENTS DE PECES DE FORMIGÓ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F9F15205. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació de paviment de llambordins o lloses. 
S'han considerat els materials i les formes de col·locació següents: 
- Paviment de llambordins sobre llit de sorra i junts reblerts amb sorra 
- Paviment de llambordins o lloses sobre llit de sorra i junts reblerts amb morter 
- Paviment de llambordins o lloses col·locats amb morter i junts reblerts amb beurada 
de ciment 
- Paviment de lloses col·locats amb morter i junts reblerts amb sorra fina 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
En paviments col·locats sobre llit de sorra i rejuntats amb morter: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació del llit de sorra 
- Compactació i col·locació de les peces 
- Rejuntat de les peces amb morter 
- Neteja, protecció del morter i cura 
En la col·locació sobre llit de sorra i junts reblerts amb sorra: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació del llit de sorra 
- Col·locació i compactació dels llambordins 
- Rebliment dels junts amb sorra 
- Compactació final dels llambordins 
- Escombrat de l'excés de sorra 

Pàgina 647
Codi Segur de Verificació (CSV): 2a73c2cf755d29a1c80a   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



 
 
 
Itinerari per a vianants i ciclistes BV-5202, PK 0+000 a PK 1+230. TM. Sant Julià de Vilatorta Codi: 3647_PC_02 

 Capítol 2 – Plec de condicions de materials i unitats d’obra 117 

En la col·locació de llambordins amb morter i junts reblerts amb beurada de ciment: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació de la base de morter sec 
- Humectació i col·locació dels llambordins 
- Compactació de la superfície 
- Humectació de la superfície 
- Rebliment dels junts amb beurada de ciment 
En la col·locació amb morter i junts reblerts amb sorra fina: 
- Comprovació del nivell de la base de formigó 
- Pintat inferior de les peces amb aigua ciment 
- Col·locació de les peces amb morter de consistencia tova 
- Rebliment de junts amb sorra, escombrant l'excés. 
 
CONDICIONS GENERALS: 
El paviment ha de formar una superfície plana,sense resalts entre peces, uniforme i 
s'ha d'ajustar a les alineacions i a les rasants previstes. 
Les peces han de quedar ben assentades, amb la cara més polida o més ample a dalt. 
Les peces han d'estar disposades formant alineacions rectes, segons l'especejament 
definit en la DT. 
Excepte en les zones classificades com d'ús restringit pel CTE no s'admetran les 
discontinuïtats següents en el propi paviment ni en els encontres d'aquest amb altres 
elements: 
- Imperfeccions o irregularitats que suposin una diferència de nivell de més de 6 mm 
- Els desnivells que no superin els 50 mm s'han de resoldre amb una pendent que no 
excedeixi del 25% 
- En les zones interiors de circulació de persones, no presentarà perforacions o 
forats pels que es pugui introduir una esfera de 15 mm de diàmetre 
 
PAVIMENT COL·LOCAT SOBRE MORTER O LLIT DE SORRA 
Les peces han de quedar ben adherides al suport. 
Els junts han de quedar plens de material de reblert. 
Pendent transversal (paviments exteriors): >= 2%, <= 8% 
Quan el paviment es col·loqui amb morter s'hauràn de respectar els junts pròpis del 
suport. 
En el paviment de lloses no hi ha d'haver peces trencades, escantonades, tacades ni 
amb d'altres defectes superficials. 
 
PAVIMENT DE LLAMBORDINS: 
Han de quedar col·locats a trencajunt, seguint les especificacions de la DT. 
Junts entre peces:  <= 8 mm 
Toleràncies d'execució: 
- Nivell:  ± 12 mm 
- Replanteig:  ± 10 mm 
- Planor:  ± 5 mm/3 m 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
PAVIMENT COL·LOCAT SOBRE MORTER O LLIT DE SORRA 
La superfície del suport ha de ser neta i humida. 
El paviment no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva col·locació o el 
que indiqui la DT. 
 
COL·LOCACIÓ SOBRE LLIT DE SORRA: 
No s'ha de treballar en condicions metereològiques que puguin produir alteracions a la 
subbase o al llit de sorra. 
El llit de sorra anivellada s'ha de deixar a 1,5 cm per sobre del nivell definitiu. 
Col·locades les peces s'han de piconar 1,5 cm fins al nivell previst. 
 
PAVIMENTS REJUNTATS AMB SORRA: 
Els junts s'han de reblir amb sorra fina. 
Un cop rejuntades s'ha de fer una segona compactació amb 2 o 3 passades de picó 
vibrant i un reblert final amb sorra per acabar d'omplir els junts. 
S'ha d'escombrar la sorra que ha sobrat abans d'obrir-lo al trànsit. 
 
COL·LOCACIÓ AMB MORTER I JUNTS REBLERTS AMB BEURADA: 
S'han de suspendre els treballs quan la temperatura sigui < 5°C. 
Els llambordins s'han de col·locar sobre una base de morter sec. 
Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin 
l'aigua del morter. 

Un cop col·locades les peces s'han de regar per aconseguir l'adormiment del morter de 
base. 
Després s'han de reblir els junts amb la beurada. 
 
JUNTS REBLERTS AMB MORTER O BEURADA: 
En exteriors, la superfície ha de mantenir-se humida durant les 72 h següents. 
 
COL·LOCACIÓ AMB MORTER I REBLERT DE JUNTS AMB SORRA FINA: 
-  Les peces es pintaran per la seva cara inferior amb barreja d'aigua i ciment per 
tal de millorar l'adherència. 
-  El morter tindrà consistència tova i la llosa ha de quedar recolzada sobre morter 
en tota la superfície. 
-  El rebliment de junts amb sorra es realitzarà per successives escombrades. 
-  S'evitarà el pas del personal durant els següents dies i durant les 3 setmanes 
posteriors als vehicles auxiliars de l'obra. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície executada d'acord amb les especificacions de la DT, amb deducció de 
la superfície corresponent a obertures interiors, d'acord amb els criteris següents: 
Paviments exteriors: 
- Obertures <= 1,5 m2:  No es dedueixen 
- Obertures > 1,5 m2:  Es dedueix el 100% 
Paviments interiors: 
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen 
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100% 
Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords a les vores, sense que 
comporti l'ús de materials diferents d'aquells que normalment conformen la unitat. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
PAVIMENT COL·LOCAT SOBRE MORTER O LLIT DE SORRA 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
 
F9H - PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA 
F9H1 - PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA EN CALENT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F9H11752,F9H11J52,F9H1DESP. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Mescla bituminosa en calent, tipus formigó bituminós, resultat de la combinació d'un 
lligant hidrocarbonat, granulats (inclòs el pols mineral) amb granulometria continua i 
eventualment additius, de manera que totes les partícules del granulat quedin 
recobertes per una pel·lícula homogènia de lligant col·locada i compactada, a una 
temperatura molt superior a la d'ambient. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Estudi de la mescla i obtenció de la fórmula de treball i aprovació d'aquesta per la 
DO 
- Realització del tram de proba i aprovació d'aquest per la DO 
- Comprovació de la superfície d'assentament 
- Extensió de la mescla 
- Compactació de la mescla 
- Execució de junts de construcció 
- Protecció del paviment acabat 
 
CONDICIONS GENERALS: 
La superfície acabada ha de ser de textura homogènia, uniforme i sense segregacions. 
S'ha d'ajustar als perfils previstos, en la seva rasant, gruix i amplària. 
La densitat obtinguda segons s'indica en l'apartat 542.9.3.2.1 del PG-3 no ha de ser 
inferior als valors següents: 
- Capes de gruix >= 6 cm: 98% 
- Capes de gruix < 6 cm: 97%  
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L'Índex de Regularitat Internacional (IRI), segons NLT 330, obtingut segons l'indicat 
en l'apartat 542.9.4 del PG-3  ha de complir els valors de les taules 542.15 o 542.16 
del PG-3. 
En capes de rodadura: 
- Macro textura superficial obtinguda amb el mètode del cercle de sorra (UNE-EN 13036-
1) mesurada abans de la posada en servei de la capa:  >= 0,7 mm 
- Resistència al lliscament (NLT 336) CRT mínim (%):  65 (Mesurada 2 mesos desprès 
d'entrar en servei la capa) 
Toleràncies d'execució: 
- Amplària del semiperfil:  No s'admeten amplàries inferiors a les teòriques 
- Gruix de la capa:  No s'admeten gruixos inferiors al teòrics 
- Nivell de la capa de rodadura:  ± 10 mm 
- Nivell de les altres capes:  ± 15 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
S'ha de realitzar un tram de prova, amb una longitud no inferior a la definida en el 
Plec de Prescripcions Tècniques Particulars. La DF ha de determinar si es pot acceptar 
la realització del tram de prova com a part integrant de l'obra en construcció. 
A la vista dels resultats obtinguts, el Director d'Obra ha de definir si és acceptable 
o no la fórmula de treball i si són acceptables o no els equips proposats pel 
Contractista. 
Durant l'execució del tram de prova s'ha d'analitzar la correspondència, al seu cas, 
entre els mètodes de control de la dosificació del lligant hidrocarbonat i de la 
densitat in situ establerts als Plecs de Prescripcions Tècniques Particulars, i altres 
mètodes ràpids de control. 
Excepte autorització expressa del Director d'Obra, s'han de suspendre els treballs 
quan la temperatura ambient a l'ombra sigui inferior a 5°C, excepte si el gruix de la 
capa a estendre fos inferior a 5 cm, en aquest cas el límit serà de 8ºC. Amb vent 
intens, desprès de gelades o a taulers d'estructures, la DF ha de poder augmentar 
aquests límits, en funció dels resultats de compactació obtinguts. Tampoc es permet la 
posta en obra en cas de pluja. 
La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superfície sobre la que ha 
d'assentar-se té les condicions de qualitat i formes previstes, amb les toleràncies 
establertes. Si en aquesta superfície hi ha defectes o irregularitats que excedeixen 
les tolerables, s'han de corregir abans de l'execució de la partida d'obra, d'acord 
amb les instruccions de la DF. 
La regularitat superficial de la capa sobre la que s'ha d'estendre la mescla, ha de 
complir l'indicat en les taules 510.6, 513.8, 542.15 ó 542.16 del PG-3. Sobre aquesta 
capa s'ha d'haver aplicat un reg d'imprimació o d'adherència, que ha de complir 
l'especificat en els articles 530 ó 531 del PG-3. 
Si la superfície estigués constituïda per un paviment hidrocarbonat, i aquest fos 
heterogeni, s'hauran d'eliminar mitjançant fressat els excessos de lligant i segellar 
les zones massa permeables, segons les instruccions del Director d'Obra. 
S'ha de comprovar que transcorregut el termini de trencament del lligant dels 
tractaments aplicats, no queden restes d'aigua. El reg ha d'estar curat i ha de 
conservar tota la capacitat d'unió amb la mescla. 
L'equip d'estesa ha de complir les especificacions de l'article 542.4.3 del PG-3. 
L'estesa de la mescla s'ha de fer mecànicament començant per la vora inferior de la 
capa i amb la major continuïtat possible, per franges horitzontals. L'amplària de les 
franges s'ha d'estudiar per a que hi hagi el menor nombre de junts possible. 
A les vies sense manteniment de la circulació per a les categories de trànsit T00 a T1 
o amb superfícies per estendre superiors a 70000 m2, s'ha d'estendre la capa en tota 
la seva amplada, treballant si fos necessari amb 2 o més estenedores lleugerament 
desfasades, evitant junts longitudinals. 
Als demés casos, després d'haver estès i compactat una franja, s'ha d'estendre la 
següent mentre la vora de la primera es trobi encara calent i en condicions de ser 
compactada; en cas contrari s'ha d'executar un junt longitudinal. 
L'estenedora s'ha de regular de forma que la superfície de la capa estesa resulti 
llisa i uniforme, sense segregacions ni arrossegaments, i amb un gruix tal que, un cop 
compactada, s'ajusti a la rasant i secció transversal indicades a la DT del Projecte, 
amb les toleràncies indicades. 
L'estesa s'ha de fer amb la major continuïtat possible, ajustant la velocitat de 
l'estenedora a la producció de la central de fabricació de manera que aquella no 
s'aturi. En cas de parada, es comprovarà que la temperatura de la mescla a estendre, 
en la tolva de l'estenedora i a sota d'aquesta, no baixi de la prescrita en la fórmula 
de treball per a l'inici de compactació, en cas contrari cal executar un junt 
transversal. 
On resulti impossible, a judici del Director d'Obra, l'ús de màquines estenedores, la 
mescla bituminosa en calent s'ha de poder posar en obra per altres procediments 

aprovats per aquest. S'ha de descarregar fora de la zona on s'hagi d'estendre i s'ha 
de distribuir en una capa uniforme i d'un gruix tal que, una vegada compactada, 
s'ajusti a la rasant i secció transversal indicades als Plànols del Projecte, amb les 
toleràncies indicades. 
L'equip de compactació ha de complir les especificacions de l'article 542.4.4 del PG-
3. 
La compactació s'ha de realitzar segons el pla aprovat pel Director d'Obra en funció 
dels resultats del tram de prova; s'ha de fer a la major temperatura possible, sense 
sobrepassar la màxima prescrita en la fórmula de treball i sense que es produeixi 
desplaçament de la mescla estesa; i s'ha de continuar mentre la temperatura de la 
mescla no baixi de la mínima prescrita en la fórmula de treball i la mescla es trobi 
en condicions de ser compactada, fins que assoleixi la densitat especificada. 
En mescles bituminoses fabricades amb betums millorats o modificats amb cautxú i en 
mescles bituminoses amb addició de cautxú, amb la finalitat de mantenir la densitat de 
la tongada fins que l'augment de la viscositat del betum contraresti una eventual 
tendència del cautxú a recuperar la seva forma, s'ha de continuar obligatòriament el 
procés de compactació fins que la temperatura de la mescla baixi de la mínima 
establerta a la fórmula de treball, encara que s'hagi assolit prèviament la densitat 
abans especificada.  
La compactació s'ha de fer longitudinalment, de manera continua i sistemàtica. Si 
l'estesa de la mescla bituminosa es fa per franges, en compactar una d'aquestes s'ha 
d'ampliar la zona de compactació per tal que inclogui 15 cm de l'anterior, com a 
mínim. 
Els corrons han de portar la seva roda motriu del costat més pròxim a l'estenedora; 
els seus canvis de direcció s'han de fer sobre la mescla que ja s'ha compactat, i els 
seus canvis de sentit s'han de fer amb suavitat. S'ha de cuidar que els elements de 
compactació estiguin nets i, si és precís, humits. 
En el cas en que hi hagi junts, s'ha de procurar que els junts transversals de capes 
sobreposades quedin a un mínim de 5 m un de l'altra, i que els longitudinals quedin 
desplaçades a un mínim de 15 cm un de l'altra. 
A l'estendre franges longitudinals contigües, si la temperatura de l'estesa en primer 
lloc no fos superior al mínim fixat en la fórmula de treball per acabar la 
compactació, la vora d'aquesta franja s'ha de tallar verticalment, deixant al 
descobert una superfície plana i vertical. Se li ha d'aplicar una capa uniforme i 
lleugera de reg d'adherència segons l'article 531 del PG 3, deixant trencar l'emulsió 
suficientment. A continuació, s'ha d'escalfar el junt i estendre la següent franja 
contra ella. 
Els junts transversals en capes de rodadura s'han de compactar transversalment, i s'ha 
de disposar els recolzaments necessaris per als elements de compactació. 
La capa executada només es pot obrir a la circulació quan assoleixi la temperatura 
ambient en tot el seu gruix, o be, prèvia autorització de la DF, quan assoleixi la 
temperatura de 60ºC. En aquest cas s'han d'evitar les parades i canvis de direcció 
sobre la capa fins que aquesta assoleixi la temperatura ambient. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
t de pes segons tipus, mesurades multiplicant els amples de cada capa segons amb les 
seccions tipus especificades a la DT, per els gruixos mitjos i les densitats mitjanes 
obtingudes dels assaigs de control de cada lot. 
L'abonament dels treballs de preparació de la superfície d'assentament correspon a la 
unitat d'obra de la capa subjacent. 
No són d'abonament en aquesta unitat d'obra els regs d'emprimació o d'adherència. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por lo que se aprueba la norma 6.1-IC 
Secciones del firme, de la Instrucción Técnica de Carreteras. 
Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones 
técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 
Orden Circular 24/2008, sobre el Pliego de Prescripciones técnicas generales para 
obras de carreteras y puentes (PG-3). Artículos: 542-Mezclas bituminosas en caliente 
tipo hormigón bituminoso y 543-Mezclas bituminosas para capas de rodadura. Mezclas 
drenantes y discontinuas. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Abans d'iniciar-se la posta en obra de cada tipus de mescla bituminosa en calent. 
Execució d'un tram de prova, per comprovar: 
- La fórmula de treball 
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- Els equips proposats per el contractista 
- La forma específica d'actuació dels equips 
- La correspondència entre els mètodes de control de fabricació i els resultats in 
situ 
En l'execució d'una capa: 
- Inspecció visual de l'aspecte de la mescla i mesura de la temperatura de la mescla i 
la temperatura ambient, al descarregar en l'estenedora o equip de transferència 
- Presa de mostres i preparació de provetes segons UNE-EN 12697-30 si la mida màxima 
del granulat es 22 mm o segons UNE-EN 12697-32 per a mides màximes del granulat 
superiors, al menys un cop al dia i al menys un cop per lot determinat segons el menor 
dels valors següents: 
     - 500 m de calçada 
     - 3.500 m2 de calçada 
     - la fracció construïda diàriament 
- Determinar el contingut de forats segons UNE-EN 12697-8 de les provetes anteriors 
- Determinar la densitat aparent segons UNE-EN 12697-6 amb el mètode d'assaig de 
l'annex B de la UNE-EN 13108-20 
- Determinació per a cada lot de la densitat de referència per a compactació, com el 
valor mig dels 4 últims valors de densitat aparent obtinguts de les provetes del punt 
anterior 
- Dosificació del lligant segons UNE-EN 12697-1, amb la freqüència que estableixi el 
DO, sobre les mostres de les provetes 
- Granulometria dels granulats extrets segons UNE-EN 12697-2, amb la freqüència que 
estableixi el DO, sobre les mostres de les provetes 
- Gruix de l'estesa, mitjançant punxó graduat amb la freqüència que estableixi el DO 
- Que el nombre i tipus de compactadors son els aprovats 
- Que funcionen els dispositius d'humectació, neteja i protecció dels compactadors 
- El llast, pes total i en el seu cas, pressió d'inflament dels compactadors 
- La freqüència i l'amplitud en els compactadors vibratoris 
- Nombre de passades de cada compactador 
- Temperatura de la superfície de la capa en acabar la compactació 
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
- Extracció de testimonis, en punts aleatoris, en un nombre més gran o igual a 5 per 
lot 
- Determinar la densitat i el gruix dels testimonis antriors segons UNE-EN 12697-6, 
considerant les condicions d'assaig de l'annex B de la UNE-EN 13108-20 
- Control de la regularitat superficial del lot 24 h desprès de la seva execució i 
abans d'estendre la capa següent, determinant l'IRI segons NLT 330, calculant un valor 
cada hm. En les capes de rodadura sha de comrpvar la regularitat superficial a més, 
abans de la recepció definitiva de les obres, en tota la llargària de l'obra 
En capes de rodadura, cal comprovar a més: 
- Mesura de la macrotextura superficial segons UNE-EN 13036-1, abans de la posada en 
servei de la capa, en 5 punts escollits aleatòriament, amb un punt per hm com a mínim 
- Determinació de la resistència al lliscament, segons NLT 336, una cop passats 2 
meses de la posada en servei de la capa, en tota la llargària del lot 
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS 
D'INCOMPLIMENT: 
El lot de control definit en el procés d'execució (500 m de calçada, 3.500 m2 de 
calçada o jornada diària) s'ha d'acceptar o rebutjar globalment.  
Les condicions d'acceptació són les següents: 
Densitat: 
- La densitat mitja obtinguda no ha de ser inferior a l'especificada anteriorment; no 
més de 3 individus de la mostra assajada podran presentar resultats individuals que 
baixin de la prescrita en més de 2 punts percentuals. Si la densitat mitja obtinguda 
és inferior, s'ha de procedir de la següent manera: 
     - Si la densitat mitja obtinguda és inferior al 95% de la densitat de referència, 
s'ha d'aixecar la capa de mescla bituminosa corresponent al lot controlat mitjançant 
fressat i s'ha de reposar per compte del Contractista; 
     - Si la densitat mitja obtinguda no és inferior al 95% de la densitat de 
referència, s'ha d'aplicar una penalització econòmica del 10% a la capa de mescla 
bituminosa corresponent al lot controlat. 
Gruix: 
- El gruix mig obtingut no ha de ser inferior al previst a la secció-tipus de la DT. 
No més de 3 individus de la mostra assajada poden presentar resultats individuals que 
baixin del prescrit en més d'un 10%. 
Si el gruix mig obtingut en una capa és inferior a l'especificat anteriorment, s'ha de 
procedir de la següent manera: 
     - Per capes de base: 

          - Si el gruix mig obtingut en una capa de base fos inferior al 80% de 
l'especificat abans, s'ha de rebutjar la capa, i el Contractista, pel seu compte, ha 
d'aixecar la capa mitjançant fressat i reposar-la o estendre de nou una altra capa 
sobre la rebutjada si no hi haguessin problemes de gàlib; 
          - Si el gruix mig obtingut fos superior al 80% de l'especificat abans, i no 
existissin problemes d'entollament, s'ha de compensar el minvament de la capa amb el 
gruix addicional corresponent a la capa superior per compte del Contractista. 
     - Per capes intermèdies: 
          - Si el gruix mig obtingut en una capa intermèdia fos inferior al 90% de 
l'especificat abans, s'ha de rebutjar la capa, i el Contractista, pel seu compte, ha 
d'aixecar la capa mitjançant fressat i reposar-la o estendre de nou una altra capa 
sobre la rebutjada si no hi haguessin problemes de gàlib o sobrecàrregues en 
estructures 
          - Si el gruix mig obtingut fos superior al 90% de l'especificat abans, i no 
existissin problemes d'entollament, s'ha d'acceptar la capa amb una penalització 
econòmica del 10%. 
     - Per capes de rodadura: 
          - Si el gruix mig obtingut fos inferior a l'especificat s'ha de rebutjar la 
capa, i el Contractista, pel seu compte, ha d'aixecar la capa mitjançant fressat i 
reposar-la o estendre de nou una altra capa sobre la rebutjada si no hi haguessin 
problemes de gàlib o sobrecàrregues en estructures 
Regularitat superficial: 
- Si els resultats de la regularitat superficial de la capa acabada excedeixen els 
límits establerts, es procedirà de la següent manera: 
     - Si els resultats excedeixen els límits establerts en més del 10% de la longitud 
del tram controlat o de la longitud total de l'obra per a capes de rodadura, s'ha 
d'estendre una nova capa de mescla bituminosa amb el gruix que determini el DO a 
càrrec del Contractista; 
     - Si els resultats excedeixen els límits establerts en menys del 10% de la 
longitud del tram controlat o de la longitud total de l'obra, s'han de corregir els 
defectes de regularitat superficial mitjançant fressat a càrrec del Contractista. La 
localització dels esmentats defectes s'ha de fer sobre els perfils longitudinals 
obtinguts en l'auscultació per la determinació de la regularitat superficial. 
- Si els resultats de la regularitat superficial de la capa de rodadura en trams 
uniformes i continus, amb longituds superiors a 2 km, milloren els límits establerts, 
i compleixen amb els valors de les taules següents, segons correspongui, es podrà 
incrementar l'abonament de mescla bituminosa, segons l'establert en l'apartat 542.11 
del PG 3: 
     - Per ferms de nova construcció amb possibilitat d'abonament addicional: PG 3 
Taula 542.20a 
     - Per ferms rehabilitats estructuralment amb possibilitat d'abonament addicional: 
PG 3 Taula 542.20b 
Macrotextura superficial: 
- El resultat mig de l'assaig de la mesura de la macrotextura superficial no ha de 
resultar inferior al valor previst. No més d'un individu de la mostra assajada pot 
presentar un resultat individual inferior a aquest valor en més del 25%. 
Si el resultat mig de l'assaig de la mesura de la macrotextura superficial resulta 
inferior al valor previst, es procedirà de la següent manera: 
     - Si el resultat mig de l'assaig de la mesura de la macrotextura superficial 
resulta inferior al 90% del valor previst, s'ha d'estendre una nova capa de rodadura a 
càrrec del Contractista 
     - Si el resultat mig de l'assaig de la mesura de la macrotextura superficial 
resulta superior al 90% del valor previst, s'ha d'aplicar una penalització econòmica 
del 10% 
Resistència al lliscament: 
- Si el resultat mig de l'assaig de determinació de la resistència al lliscament 
resulta inferior al valor previst, es procedirà de la següent manera: 
     - Si el resultat mig de l'assaig de determinació de la resistència al lliscament 
resulta inferior al 90% del valor previst, s'ha d'estendre una nova capa de rodadura a 
càrrec del Contractista. 
     - Si el resultat mig de l'assaig de determinació de la resistència al lliscament 
resulta superior al 90% del valor previst, s'aplicarà una penalització econòmica del 
10% 
 
 
 
F9J - REGS SENSE GRANULATS 
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F9J12X40,F9J13J40. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Regs amb lligant de quitrà, emulsió bituminosa o betum asfàltic o reg de cura del 
formigó amb producte filmogen. 
S'han considerat els següents regs amb lligants hidrocarbonats: 
- Reg d'imprimació 
- Reg d'adherència 
- Reg de penetració 
- Reg de cura 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
En el reg d'imprimació o de penetració: 
- Preparació de la superfície existent 
- Aplicació del lligant bituminós 
- Eventual extensió d'un granulat de cobertura 
En el reg d'adherència: 
- Preparació de la superfície existent 
- Aplicació del lligant bituminós 
En el reg de cura: 
- Preparació de la superfície existent 
- Aplicació del lligant bituminós 
- Eventual extensió d'un granulat de cobertura 
Reg amb producte filmogen. 
- Preparació de la superfície existent 
- Aplicació del producte filmogen de cura 
 
CONDICIONS GENERALS: 
El reg ha de tenir una distribució uniforme i no pot quedar cap tram de la superfície 
tractada sense lligant. 
S'ha d'evitar la duplicació de la dotació als junts de treball transversals. 
Quan el reg s'hagi fet per franges, cal que l'estesa del lligant estigui superposada 
en la unió de dues franges. 
 
REG AMB LLIGANTS HIDROCARBONATS: 
El granulat de cobertura, en el seu cas, ha de tenir una distribució uniforme. 
La dotació de la capa de granulat de cobertura, ha de ser la necessària per tal 
d'absorbir l'excés de lligant o per tal de garantir la protecció del reg del trànsit 
d'obra. 
La dosificació d'emulsió bituminosa catiònica al 50% de betum tipus ECI ha de ser de 
1200 g/m2 a calçades i vorals. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
S'han de suspendre els treballs quan la temperatura sigui inferior a 5°C o en cas de 
pluja. 
La superfície per regar ha de ser neta i sense material engrunat. 
S'han de protegir els elements constructius o accessoris de l'entorn, per tal que 
quedin nets una vegada aplicat el reg. 
 
REG AMB LLIGANTS HIDROCARBONATS: 
La superfície per regar ha de tenir la densitat i les rasants especificades a la DT. 
Ha de complir les condicions especificades per la unitat d'obra corresponent i no ha 
d'estar estovada per un excés d'humitat. 
Es prepararà un tram de prova per a comprovar les dotacions previstes de lligant, la 
necessitat d'àrid de cobertura i dotació corresponent i l'adequació dels mitjans 
previstos en l'execució. Es comprovaran les característiques de l'equip, especialment 
la seva capacitat per aplicar la dotació de lligat fixada a la temperatura prescrita, 
i la uniformitat de repartiment, tant transversal com longitudinal. Es determinarà la 
pressió en el indicador de la bomba d'impulsió del lligant i la velocitat de marxa més 
apropiades, i com a dada orientativa, el nombre de passades del equip de compactació. 
L'equip d'aplicació ha d'anar sobre pneumàtics i ha de ser capaç de distribuir la 
dotació de producte a la temperatura especificada. 
El dispositiu regulador ha de proporcionar una uniformitat transversal suficient. 

En punts inaccessibles o on ho determini la DF, es pot completar l'aplicació 
manualment amb un equip portàtil. 
L'estesa del granulat del cobertura, en el seu cas, s'ha de fer, sempre que sigui 
possible, mecànicament. 
El procés d'estesa del granulat, ha d'evitar la circulació sobre les capes de reg no 
tractades. 
 
REG D'IMPRIMACIÓ O DE PENETRACIÓ: 
S'ha d'humitejar la superfície abans de l'aplicació del reg. 
Es pot dividir la dotació prevista per a la seva aplicació en dues vegades, si la DF 
ho considera necessari. 
Temperatura d'aplicació (viscositat NLT 138): 
- Betum fluidificat: 20-100 s Saybolt Furol 
- Emulsió bituminosa: 5-20 s Saybolt Furol 
La seva aplicació ha d'estar coordinada amb l'estesa de la capa superior. 
S'ha de prohibir l'acció de tot tipus de trànsit, preferentment, durant les 24 h 
següents a l'aplicació del lligant, i 4h en cas d'estesa de l'àrid. 
Si durant aquest període ha de circular tràfic, s'ha d'estendre un granulat de 
cobertura i els vehicles han de circular a velocitat <= 40 km/h. 
L'estesa de l'àrid de cobertura es realitzarà, a judici de la DF, quan s'hagi de fer 
circular trànsit per sobre del reg, o quan s'observi que hagi quedat part sense 
absorbir passades 24h de l'estesa del lligant. La seva dosificació serà la mínima 
necessària per a absorbir l'excés de lligant o per a garantir la durada del reg sota 
l'acció del trànsit. 
Dotació del granulat de cobertura:  <= 6 l/m2, >= 4 l/m2 
L'àrid a utilitzar en regs d'imprimació, si és el cas, serà sorra natural, sorra 
procedent de matxuqueix o mescla d'ambdós materials, exempt de pols, brutícia, argila 
o altres substàncies estranyes. Complirà, a més, les següents condicions: 
- Plasticitat  (NLT-105 i NLT-106):  Nul·la 
- Coeficient de neteja (NLT-172):  <= 2 
- Equivalent de sorra (UNE-EN 933-8):  >= 40 
- % material que passa pel tamís 4 UNE (UNE-EN 933-2):  100 % 
En el moment de l'estesa, si és el cas, el granulat no pot contenir més d'un 4 % 
d'aigua lliure. 
 
REG D'ADHERÈNCIA: 
La seva aplicació ha d'estar coordinada amb l'estesa de la capa superior. 
Si el reg s'ha d'estendre sobre un paviment bituminós existent, s'han d'eliminar els 
excessos de betum i s'han de reparar els desperfectes que puguin impedir una perfecta 
unió entre les capes bituminoses. 
Temperatura d'aplicació (viscositat NLT 138):  10-40 s Saybolt Furol 
S'ha de prohibir el trànsit fins que hagi acabat el curat o la ruptura del lligant. 
 
REG DE CURA AMB LLIGANT HIDROCARBONAT: 
Temperatura d'aplicació (viscositat NLT 138):  10-40 s Saybolt Furol 
L'estesa de l'àrid de cobertura, si és el cas, es realitzarà, a judici de la DF, quan 
s'hagi de fer circular trànsit per sobre del reg. L'estesa es realitzarà per mitjans 
mecànics de forma uniforme i amb la dotació aprovada per la DF. 
En el moment de l'estesa, si és el cas, el granulat no pot contenir més d'un 4 % 
d'aigua lliure. 
Dotació del granulat de cobertura:  <= 6 l/m2, >= 4 l/m2 
 
REG DE CURA AMB PRODUCTE FILMOGEN: 
La superfície per regar ha de tenir la densitat i les rasants especificades a la DT Ha 
de complir les condicions especificades per l'unitat d'obra corresponent. 
S'ha de mantenir humida la superfície a tractar. 
No ha de circular trànsit durant els 3 dies següents a l'execució del reg. 
Si durant aquest període ha de circular trànsit, s'ha d'extendre un granulat de 
cobertura i els vehicles han de circular a velocitat <= 30 km/h. 
La dosificació del granulat de cobertura ha de ser de 4 l/m2 i ha de tenir un diàmetre 
màxim de 4,76 mm. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
SENSE ESPECIFICAR DOTACIÓ: 
t de pes mesurades segons les especificacions de la DT. 
 
DOTACIÓ EN KG/M2: 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
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REG AMB LLIGANTS HIDROCARBONATS: 
No són d'abonament els excessos laterals. 
 
REG DE CURA AMB PRODUCTE FILMÒGEN, REG D'IMPRIMACIÓ O DE PENETRACIÓ: 
Queda inclòs en aquesta unitat d'obra el granulat de cobertura per a donar obertura al 
trànsit. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones 
técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 
 
REG AMB LLIGANTS HIDROCARBONATS: 
* Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados artículos 
del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, 
relativos a firmes y pavimentos. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
OPERACIONS DE CONTROL EN REG AMB LLIGANTS HIDROCARBONATS: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Execució d'un tram de prova que, a efectes de control, es tractarà com un lot 
d'execució. 
- Inspecció visual de la superfície sobre la que s'ha d'estendre el reg i observació 
de l'efecte de pas de un camió carregat. 
- Control de la temperatura ambient i la d'aplicació del lligant. 
- Vigilar la pressió de la bomba d'impulsió del lligant i la velocitat del equip de 
reg. 
- Comprovar, amb cinta mètrica, l'ample del reg cada 50 m. 
- Control de la dosificació realment estesa, mitjançant el pesat de safates 
metàl·liques o bandes de paper col·locades sobre la superfície sense tractar 
prèviament a l'estesa del lligant i l'àrid si és el cas. El nombre de determinacions 
l'establirà la DF. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN REG AMB LLIGANTS HIDROCARBONATS: 
Els controls s'han de fer segons les indicacions de la DF. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN REG AMB LLIGANTS 
HIDROCARBONATS: 
Cal complir estrictament les limitacions de temperatura i temps marcats. 
Es mantindran el més uniformement possible, durant el reg, la pressió de la bomba 
d'impulsió i la velocitat del equip, ajustant-se a les deduïdes del tram de prova. 
Els amples mesurats seran sempre els indicats en els plànols amb les toleràncies 
indicades en el plec. 
La dotació mitjana, tan del lligant residual com en el seu cas dels àrids no podrà 
diferir de la prevista en mes d'un 15%. I no mes de un individu de la mostra podrà 
excedir els límits fixats. 
L'equip de reg  haurà de ser capaç de distribuir el lligant amb variacions, respecte a 
la mitjana, no més grans del 15% transversalment i del 10% longitudinalment. 
 
 
 
F9Z - ELEMENTS ESPECIALS PER A PAVIMENTS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F9Z1U010,F9Z4AA15. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Muntatge i col·locació de l'armadura formada per barres corrugades, malla 
electrosoldada o conjunt de barres i/o malles d'acer, 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 pels 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 
- Col·locació dels separadors 
- Muntatge i col·locació de l'armadura 
- Subjecció dels elements que formen l'armadura 
- Subjecció de l'armadura a l'encofrat 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Per a l'elaboració, manipulació i muntatge de les armadures s'ha de seguir les 
indicacions de la EHE i la UNE 36831. 
Els diàmetres, la forma, les dimensions i la disposició de les armadures han de ser 
les que s'especifiquen a la DT. 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 la EHE. 
La soldadura no resistent, ha de complir l'especificat en l'artícle 69.4.3.2 de la 
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 la EHE, al 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 la 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'artícle 69.5.2.6 de la 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 col·locar 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 col·locació de les armadures abans de començar el formigonament. 
Per a qualsevol classe d'armadures passives, inclosos els estreps, el recobriment no 
ha de ser inferior, en cap punt, als valors determinats en la taula 37.2.4. de la 
norma EHE, en funció de la classe d'exposició ambiental a que es sotmetrà el formigó 
armat, segons el que indica l'article 8.2.1 de la mateixa norma. 
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 la 
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 paral·leles:  ± 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 en la UNE 36831. 
 
BARRES CORRUGADES: 
Es poden col·locar en contacte tres barres, com a màxim, de l'armadura principal i 
quatre en el cas 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). 
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 aillades consecutives: >= D 
màxim, >= 1,25 granulat màxim, >= 20 mm 
Distància entre els centres dels empalmaments de barres consecutives, segons direcció 
de l'armadura: >= longitud bàsica d'ancoratge (Lb) 
Distància entre les barres d'un empalmament per solapa: <= 4 D 
Distància entre barres traccionades empalmades per solapa: <= 4 D, >= D màxim, >= 20 
mm, >= 1,25 granulat màxim 
Llargària solapa: a x Lb neta: 
(on: a coeficient indicat en la taula 69.5.2.2 de la EHE; Lb neta valor de la taula 
69.5.1.2 de la EHE). 
 
MALLA ELECTROSOLDADA: 
El empalmament per solapa de malles electrosoldades ha de complir l'especificat en 
l'article 69.5.2.4 de la 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 la EHE; Lb neta valor de la taula 
69.5.1.4 de la 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 col·locar 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 la 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 la EHE. Es prohibeix l'ús de fusta o 
qualsevol material residual de construcció (maó, formigó, etc.). Si han de quedar 
vistos, no poden ser metàl·lics. 
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 CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
BARRES CORRUGADES: 

kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris 
següents: 
- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric 
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa 
de la DF. 
- El pes s'obtindrà amidant la llargària total de les barres (barra+cavalcament) 
L'escreix d'amidament corresponent als retalls està incorporat al preu de la unitat 
d'obra com a increment del rendiment (1,05 kg de barra d'acer per kg de barra 
ferrallada, dins de l'element compost) 
 
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: 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural DB-SE. 
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 col·locades. 
     - 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. 
 
 
 
FB - PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
FBA - SENYALITZACIÓ HORITZONTAL 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FBATU010. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Pintat sobre paviment de marques de senyalització horitzontal. 
S'han considerat les marques següents: 
- Marques longitudinals 
- Marques transversals 
- Marques superficials 
- Pintat de banda contínua sonora 
S'han considerat els tipus de marques següents: 
- Reflectants 
- No reflectants 
S'han considerat els llocs d'aplicació següents: 
- Vials públics 
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- Vials privats 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig 
- Neteja i acondicionament del paviment 
- Aplicació de la pintura 
- Proteccions provisionals durant l'aplicació i el temps d'assecatge 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Les marques han de tenir el color, forma, dimensions i ubicació indicats a la DT. 
Han de tenir les vores netes i ben perfilades. 
La capa de pintura ha de ser clara, uniforme i duradera. 
El color de la marca ha de correspondre a la referència B-118 de la UNE 48-103. 
El color ha de complir les especificacions de la UNE_EN 1436. 
Dosificació de pintura:  720 g/m2 
Toleràncies d'execució: 
- Replanteig:  ± 3 cm 
- Dosificació de pintura i microesferes: - 0%, + 12% 
 
MARQUES REFLECTANTS: 
Dosificació de microesferes de vidre:  480 g/m2 
 
CARRETERES: 
Relació de contrast marca/paviment (UNE 135-200/1):  1,7 
Resistència al lliscament (UNE 135-200/1):  >= 0,45 
Coeficient de retrorreflexió (UNE_EN 1436): 
- Color blanc: 
     - 30 dies:  >= 300 mcd/lx m2 
     - 180 dies:  >= 200 mcd/lx m2 
     - 730 dies:  >= 100 mcd/lx m2 
- Color groc:  >= 150 mcd/lx m2 
Factor de luminància (UNE_EN 1436): 
- Color blanc: 
     - Sobre paviment bituminós:  >= 0,30 
     - Sobre paviment de formigó:  >= 0,40 
- Color groc:  >= 0,20 
 
BANDA CONTÍNUA SONORA: 
La banda sonora ha d'estar formada per un mosaic de peces pintades sobre el paviment, 
totes de la mateixa mida, amb la separació suficient per tal que facin soroll en ser 
trepitjades per les rodes del vehicle. 
 
CRITERIS DE SENYALITZACIÓ PROVISIONAL D'OBRES: 
No s'iniciaran obres que afectin a la lliure circulació sense haver col·locat la 
corresponent senyalització, abalisament i, en el seu cas, defenses. La seva forma, 
suport, colors, pictogrames i dimensions es correspondran amb l'establert en la Norma 
de Carreteres 8.3.- IC i catàleg d'Elements de Senyalització, Abalisament i Defensa 
per a circulació vial. 
La part inferior dels senyals estaran a 1 m sobre la calçada. S'exceptua el cas dels 
senyals “SENTIT PROHIBIT” I “SENTIT OBLIGATORI” en calçades divergents, que podran 
col·locar-se sobre un pal solament, a la mínima altura. 
Els senyals i plafons direccionals, es col·locaran sempre perpendiculars a l'eix de la 
via, mai inclinades. 
El fons dels senyals provisionals d'obra serà de color groc. 
Està prohibit posar cartells amb missatges escrits, distints dels que figuren en el 
Codi de Circulació. 
Tot senyal que impliqui una PROHIBICIÓ o OBLIGACIÓ haurà de ser repetida a intervals 
d'1 min. (s/velocitat limitada) i anul·lada en quant sigui possible. 
Tota senyalització d'obres que exigeixi l'ocupació de part de l'explanació de la 
carretera, es compondrà, com a mínim, dels següents elements: 
- Senyal de perill “OBRES” (Placa TP  18). 
- Barrera que limiti frontalment la zona no utilitzable de l'explanació. 
La placa “OBRES” haurà  d'estar, com  a  mínim, a 150 m i, com a màxim, a 250 m de la 
barrera, en funció de la visibilitat del tram, de la velocitat del tràfic i del número 
de senyals complementaris, que es necessitin col·locar entre senyal i barrera. 
Finalitzats els treballs hauran de retirar-se absolutament, si no queda cap obstacle 
en la calçada. 
Per a aclarir, completar o intensificar la senyalització mínima, podrà afegir-se, 
segons les circumstàncies, els següents elements: 

- Limitació progressiva de la velocitat, en escalons màxims de 30 km/h, des de la 
màxima permesa a la carretera fins la detenció total si fos necessari (Placa TR  301). 
El primer senyal de limitació pot situar-se prèviament a la de perill “OBRES”. 
- Avís de règim de circulació a la zona afectada (Plaques TP  25, TR  400, TR  5, TR  
6, TR  305). 
- Orientació dels vehicles per les possibles desviacions (Placa TR  401). 
- Delimitació longitudinal de la zona ocupada. 
No s'ha de limitar la velocitat per sota de 60 km/h en autopista o autovies, ni a 50 
km a la resta de les vies, llevat del cas d'ordenació en sentit únic alternatiu, que 
podrà rebaixar-se a 40 km/h.  
L'ordenació en sentit únic “ALTERNATIU” es durà a terme per un dels següents sistemes: 
- Establiment de la prioritat d'un dels sentits mitjançant senyals fixos. Circular, 
amb fletxa vermella i negra. Quadrada, amb fletxa vermella i blanca. 
- Ordenació diürna mitjançant senyals manuals (paletes o discos), si els 
senyalitzadors es poden comunicar visualment o mitjançant radio telèfon. Nota: El 
sistema de “testimoni” està totalment proscrit. 
- Mitjançant semàfor regulador. 
Quan s'hagi de tallar totalment la carretera o s'estableixi sentit únic alternatiu, 
durant la nit, la detenció serà regulada mitjançant semàfors. Durant el dia, poden 
utilitzar-se senyalitzadors amb armilla fotoluminiscent. 
Quan per la zona de calçada lliure puguin circular dues files de vehicles s'indicarà 
la desviació de l'obstacle amb una sèrie de senyals TR  401 (direcció obligatòria), 
inclinades a 45º i formant en planta una alineació recta l'angle de la qual amb el 
cantell de la carretera sigui inferior quant major sigui la velocitat permesa en el 
tram. 
Tots els senyals seran clarament visibles, i per la nit reflectors. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
S'ha de treballar a una temperatura entre 5° i 40°C i amb vents inferiors a 25 km/h. 
Abans de començar les feines, la DF ha d'aprovar l'equip, les mesures de protecció del 
trànsit i les senyalitzacions auxiliars. 
La superfície on s'ha d'aplicar la pintura ha d'estar neta, sense materials no 
adherits i completament seca. 
Si la superfície a pintar és un morter o formigó, no pot presentar eflorescències, ni 
reaccions alcalines. 
Si la superfície on s'ha d'aplicar la pintura és llisa i no té prou adherència amb la 
pintura, s'ha de fer un tractament per a donar-li el grau d'adherència suficient. 
En el cas de superfícies de formigó, no han de quedar restes de productes o materials 
utilitzats per al curat del formigó. 
Si la superfície presenta defectes o forats, s'han de corregir abans d'aplicar la 
pintura, utilitzant material del mateix tipus que el paviment existent. 
Abans d'aplicar la pintura s'ha de fer un replanteig topogràfic, que serà aprovat.per 
la DF. 
S'han de protegir les marques del trànsit durant el procés inicial d'assecat. 
 
BANDA CONTÍNUA SONORA: 
La formació del mosaic pintat sobre el paviment de la banda sonora, s'ha de realitzar 
amb la maquinària i les eines adequades. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
MARQUES LONGITUDINALS O MARQUES TRANSVERSALS: 
m de llargària pintada, d'acord amb les especificacions de la DT i mesurat per l'eix 
de la faixa al terreny. 
Aquesta partida inclou les operacions auxiliars de neteja i acondicionament del 
paviment a pintar. 
 
MARQUES SUPERFICIALS: 
m2 de superfície pintada, d'acord amb les especificacions de la DT, mesurant la 
superfície circumscrita al conjunt de la marca pintada. 
Aquesta partida inclou les operacions auxiliars de neteja i acondicionament del 
paviment a pintar. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
VIALS PÚBLICS: 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones 
técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 
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* Orden de 28 de diciembre de 1999 por la que se actualiza el Pliego de Prescripciones 
Técnicas Generales para obras de carreteras y puentes en lo relativo a señalización, 
balizamiento y sistemas de contención de vehículos. 
Orden de 16 de julio de 1987 por la que se aprueba la Norma 8.2-IC Marcas Viales, de 
la Instrucción de carreteras. 
* UNE-EN 1436:1998 Materiales para señalización horizontal. Comportamiento de las 
marcas viales aplicadas sobre la calzada. 
 
VIALS PRIVATS: 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
SENYALITZACIÓ PROVISIONAL D'OBRES: 
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 
Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de 
señalización de seguridad y salud en el trabajo. 
Orden de 31 de agosto de 1987 sobre señalización, balizamiento, defensa, limpieza y 
terminación de obras fijas en vías fuera de poblado. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Inspecció visual de la superfície sobre la que s'ha d'aplicar la pintura, condicions 
de neteja, compatibilitat de pintures en cas de repintat, etc... 
- Abans de començar les feines, la DF ha d'aprovar l'equip, les mesures de protecció 
del trànsit i les senyalitzacions auxiliars.  
- Replanteig dels punts on s'ha de pintar. 
- Control diari de la relació entre pintura consumida i superfície pintada. 
- Cada 1500 m de marques vials o al menys amb freqüència diària, comprovació de la 
dosificació de pintura i microesferes (UNE 135274), sobre, com a mínim: 
     - 2 mostres de 2 l de pintura obtinguda directament de la pistola. 
     - 3 xapes metàl·liques de 30x15x0,2 cm, que s'hauran de disposar transversalment 
a la línia on ha de passar la màquina espaiades 40 m com a mínim. S'hauran de deixar 
eixugar 30 min. abans de recollir-les. 
- Cada 1000 m de marques vials o al menys amb freqüència diària, comprovació de: 
     - Dosificació de pintura i microesferes en xapes (UNE 135274) 
     - Retrorreflexió in-situ  (UNE-EN 1436) 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Es seguiran les instruccions de la DF i els criteris indicats a la UNE-EN 1436 i en 
les respectives normes de procediment de cada assaig. 
Durant l'aplicació de la pintura s'obtindran mostres per a fer assaigs, davant de la 
DF. Aquestes mostres seran com a mínim: 
- 2 mostres de 2 l de pintura directament de la pistola per lot d'acceptació. 
- 10-12 xapes metàl·liques per lot d'acceptació. Aquestes xapes de 30x15x0,2 cm 
s'hauran de disposar a la línia on ha de passar la màquina espaiades 40 m, en sentit 
transversal. S'hauran de deixar eixugar 30 min. abans de recollir-les. 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
La unitat d'obra s'ha d'executar d'acord a les condicions indicades al plec. El 
contractista haurà de corregir els defectes observats. 
Els assaigs d'identificació dels materials han de complir les indicacions del plec, 
amb les toleràncies indicades a la norma UNE 135200-2. 
Les dotacions d'aplicació mitjanes dels materials, obtingudes a partir de les làmines 
metàl·liques, han de complir les especificacions de projecte i/o del plec de 
condicions tècniques particulars. La dispersió dels valors obtinguts, expressada en 
funció del coeficient de variació, ha de ser inferior al 10 %. 
Es rebutjaran, i per tant, hauran de ser reposades totes les marques vials avaluades 
que presentin, en qualsevol dels períodes de 30, 180 i 730 dies exigits com a 
garantia, valors inferiors als especificats. 
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Inspecció visual de la unitat acabada. 
- Assaigs de la marca vial en servei. Es realitzaran les següents determinacions 
mitjançant un sistema d'avaluació dinàmic “in situ”: 
     - Obtenció del coeficient de retrorreflexió de la marca vial (UNE-EN 1436), als 
30, 180 i 730 dies de la seva aplicació. 
- Es requereixen els següents assaigs: 
     - Resistència al lliscament (UNE-EN 1436) 

     - Grau deteriorament  
- Evolució del factor de luminància (UNE 48073-2) 
 
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 es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els 
errors d'execució. 
 
 
 
FD - SANEJAMENT I CANALITZACIONS 
FD5 - DRENATGES 
FD5A - RASES PER A DRENATGE DE TERRENYS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FD5A5D05. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació de drenatge amb tub ranurat de materials plàstics.  
S'han considerat els tipus de col·locació següents:  
- Col·locació del tub sense incloure el reblert de material fitrant 
- Col·locació del tub inclòs el reblert de material fitrant  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
Inclòs el reblert de material filtrant: 
- Comprovació del llit de recolzament 
- Col·locació i unió dels tubs 
- Reblert de la rasa amb material filtrant 
Sense incloure el reblert de material filtrant: 
- Comprovació de la superfície de recolzament 
- Col·locació dels tubs  
CONDICIONS GENERALS:  
Els tubs han de quedar ben assentats sobre un llit de material filtrant de 
granulometria adequada a les característiques del terreny i del tub.  
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.  
Els tubs col·locats han d'estar alineats i a la rasant prevista. Han de tenir el 
pendent definit al projecte per a cada tram i seguir les alineacions indicades en la 
DT.  
Els tubs han de penetrar dins dels pericons i dels pous de registre.  
El drenatge acabat ha de funcionar correctament.  
El pas d'aigua ha de ser el correcte en els pous de registre aigües avall.  
Fletxa màxima dels tubs rectes:  <= 1 cm/m  
Pendent:  >= 0,5%  
Amplària de la rasa:  Diàmetre nominal + 45 cm  
Penetració de tubs en pericons i pous:  >= 1 cm  
Toleràncies d'execució:  
- Pendent <= 4%:  ± 0,25%  
- Pendent > 4%:  ± 0,50%  
- Rasants:  ± 20 mm  
INCLÒS EL REBLERT DE MATERIAL FILTRANT:  
El drenatge ha d'estar recobert per un reblert de 50 cm de material filtrant.  
El grau de compactació del reblert de la rasa no ha de ser inferior al del material 
circumdant.  
Cavalcaments de les làmines de polipropilè:  >= 30 cm 
Gruix màxim de les tongades de material filtrant:  30 cm  
Toleràncies d'execució:  
- Planor de les capes de material filtrant:  ± 20 mm/m 
- Nivells de les capes de material filtrant:  ± 30 mm  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
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El muntatge del tub haurà de realitzar-lo personal experimentat, que, a la vegada, 
vigilarà el posterior replè de la rasa, en especial la compactació directament als 
tubs.  
L'aportació de terres per a correcció de nivells ha de ser mínima, de les mateixes 
existents i d'igual compacitat. S'eliminaran els materials inestables, turba o argila 
tova de la base per al rebliment.  
S'ha de preveure un sistema de desguàs per tal d'evitar acumulació d'aigua dins 
l'excavació.  
No s'ha d'iniciar la manipulació ni la col·locació dels tubs sense l'autorització 
prèvia de la DF.  
Abans de baixar els tubs a la rasa s'han d'examinar aquests i apartar els que estiguin 
deteriorats.  
No han de transcórrer més de 8 dies entre l'execució de la rasa i la col·locació dels 
tubs.  
La col·locació dels tubs s'ha de començar pel punt més baix quan la rasa.  
Els treballs s'han de realitzar amb la rasa i els tubs lliures d'aigua i de terres 
engrunades.  
En cas d'interrompre's la col·locació dels tubs s'ha d'evitar la seva obstrucció i 
s'ha d'assegurar el seu desguàs. Quan es reprenguin els treballs s'ha de comprovar que 
no s'hagi introduït cap cos estrany a l'interior dels tubs.  
INCLÒS EL REBLERT DE MATERIAL FILTRANT:  
No s'ha d'iniciar el reblert de la rasa sense l'autorització expressa de la DF.  
Per sobre del tub, fins l'alçada especificada a la DT, o indicada per la DF (mínim 25 
cm), s'ha de col·locar un rebliment de grava D 20-40, embolicat amb un filtre 
geotèxtil 100-150 g/m2.  
No s'han de col·locar més de 100 m de tub sense procedir a la col·locació del 
geotèxtil i al rebliment amb material filtrant.  
El geotèxtil ha de tenir un aspecte superficial pla i regular. Ha de ser imputrescible 
i compatible amb els materials amb què hagi d'estar en contacte. Les làmines del 
geotèxtil no han de cavalcar entre elles, i un cop col·locades s'han de protegir del 
pas de persones, equips o materials.  
La composició granulomètrica de la grava ha de complir les condicions de filtratge 
fixades per la DF, en funció dels terrenys adjacents i del sistema previst d'evacuació 
d'aigua.  
S'ha d'evitar l'exposició prolongada del material filtrant a la intempèrie.  
Els treballs s'han de fer de manera que s'eviti la contaminació de la grava amb 
materials estranys.  
Una vegada col·locats els tubs, el reblert de la rasa s'ha de compactar per tongades 
successives amb un grau de compactació >= 75% del P.N.  
La geometria del replè ha de ser la indicada a la DT.  
El material de cada tongada ha de tenir les mateixes característiques, i el gruix ha 
de ser uniforme. Les tongades tindran una superfície convexa, amb pendent transversal 
compresa entre el 2% i 5%. No s'ha d'estendre'n cap fins que la inferior compleixi les 
condicions exigides. En cap cas el grau de compactació de cada tongada ha de ser 
inferior al més alt que tinguin els sòls adjacents, en el mateix nivell. Les tongades 
de cada costat del tub s'han d'estendre de forma simètrica.  
Al final de la compactació, ha de donar-se unes passades sense aplicar-hi vibració.  
S'han de suspendre els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 0°C.  
El procediment utilitzat per a terraplenar rases i consolidar reblerts no ha de 
produir moviments dels tubs.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.  
INCLÒS EL REBLERT DE MATERIAL FILTRANT:  
Aquest criteri no inclou la preparació de la superfície d'assentament ni l'execució 
del llit de material filtrant.  
SENSE INCLOURE EL REBLERT DE MATERIAL FILTRANT:  
Aquest criteri no inclou la preparació de la superfície d'assentament, ni el reblert 
de la rasa amb material filtrant.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones 
técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)  
Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del 
pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes 
relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones.  
Orden de 14 de mayo de 1990 por la que se aprueba la Instrucción de carreteras 5.2-IC: 
Drenaje superficial  

Orden de 15 de septiembre de 1986 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones 
Técnicas Generales de Tuberias de Saneamiento de Poblaciones.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  

Els punts de control més destacables són els següents:  

- Inspecció visual de la base sobre la que s'assentaran els tubs i comprovació de les 
toleràncies d'execució, en especial en referència a les pendents.  

- Inspecció visual de les peces abans de la seva col·locació, rebutjant les que 
presentin defectes.  

- Control visual de les alineacions dels tubs col·locats i dels elements singulars, 
com ara unions amb pous i arquetes.  

- Control d'execució del reblert filtrant (veure àmbit de control 0537)  

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:  

Correcció de les irregularitats observades a càrrec del contractista.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  

Els punts de control més destacables són els següents:  

- Un cop finalitzada l'obra i abans de la recepció provisional, es comprovarà el bon 
funcionament de la xarxa abocant aigua en els pous de registre de capçalera o, 
mitjançant les cambres de descàrrega si existissin, verificant el pas correcte 
d'aigua en els pous de registre aigües avall.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Es seguiran les instruccions de la DF en la realització dels controls previstos, i a 
més, el contractista subministrarà el personal i els materials necessaris per a 
aquesta prova.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS 
D'INCOMPLIMENT:  

Correcció de les irregularitats observades a càrrec del contractista.  

 

 
FD5J - CAIXES PER A EMBORNALS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FD5J5258. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Execució de caixa per a embornals o interceptors, sobre solera de formigó. 
S'han considerat els materials següents: 
- Caixa de formigó 
- Caixa de maó calat arrebossada i lliscada i eventualment esquerdejada per fora 
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L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
En caixa de formigó: 
- Comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació del formigó de la solera 
- Muntatge de l'encofrat 
- Preparació de la trobada de la caixa amb el tub de desguàs 
- Col·locació del formigó de la caixa 
- Desmuntatge de l'encofrat 
- Cura del formigó 
En caixa de maó: 
- Comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació del formigó de la solera 
- Col·locació dels maons amb morter 
- Preparació de la trobada de la caixa amb el tub de desguàs 
- Arrebossat i lliscat de l'interior de la caixa 
- Esquerdejat exterior de la caixa, en el seu cas 
 
CONDICIONS GENERALS: 
La solera ha de quedar plana, anivellada i a la fondària prevista a la DT. 
La caixa ha de quedar aplomada i ben assentada sobre la solera. 
El nivell del coronament ha de permetre la col·locació del bastiment i la reixa 
enrasats amb el paviment o zona adjacent sense sobresortir d'ella. 
El forat per al pas del tub de desguàs ha de quedar preparat. 
Els angles interiors han de ser arrodonits. 
La caixa acabada ha d'estar neta de qualsevol tipus de residu. 
Toleràncies d'execució: 
- Desviació lateral: 
     - Línia de l'eix: ± 24 mm 
     - Dimensions interiors: ± 5 D, < 12 mm 
      (D = la dimensió interior màxima expressada en m) 
- Nivell soleres:  ± 12 mm 
- Gruix (e): 
     - e <= 30 cm: + 0,05 e (<= 12 mm), - 8 mm 
     - e > 30 cm: + 0,05 e (<= 16 mm), - 0,025 e (<= -10 mm) 
 
CAIXA DE FORMIGÓ: 
El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa. 
La secció de l'element no ha de quedar disminuïda en cap punt per la introducció 
d'elements de l'encofrat ni d'altres. 
La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86 de 
l'EHE-08 
 
CAIXA DE MAÓ: 
Els maons han d'estar col·locats a trencajunts i les filades han de ser horitzontals. 
Els junts han d'estar plens de morter. 
La superfície interior ha de quedar revestida amb un arrebossat de gruix uniforme i 
ben adherit a la paret, i acabada amb un lliscat de pasta de pòrtland. El revestiment 
ha de ser llis, sense fissures, forats o altres defectes. 
Gruix dels junts:  <= 1,5 cm 
Gruix de l'arrebossat i del lliscat:  1,1 cm 
Toleràncies d'execució: 
- Horitzontalitat de les filades:  ± 2 mm/m 
- Gruix de l'arrebossat i del lliscat:  ± 2 mm 
 
ESQUERDEJAT EXTERIOR: 
La superfície exterior ha de quedar coberta sense discontinuïtats amb un esquerdejat 
ben adherit a la paret. 
Gruix de l'arrebossat esquerdejat:  <= 1,8 cm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C, 
sense pluja. 
 
CAIXA DE FORMIGÓ: 
No pot transcórrer més d'1,5 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. 

L'abocada s'ha de fer des d'una alçària petita i sense que es produeixin 
disgregacions. 
 
CAIXA DE MAÓ: 
Els maons que s'han de col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no 
absorbeixin l'aigua del morter. 
L'obra s'ha d'aixecar per filades senceres. 
L'arrebossat s'ha d'aplicar un cop sanejades i humitejades les superficies que l'han 
de rebre. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
EMBORNALS: 
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones 
técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos 
del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes 
relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones. 
* Orden de 14 de mayo de 1990 por la que se aprueba la Instrucción de carreteras 5.2-
IC: Drenaje superficial 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de 
Hormigón Estructural (EHE-08). 
 
 
 
FD5K - CAIXES PER A INTERCEPTORS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FD5KKF08. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Execució de caixa per a embornals o interceptors, sobre solera de formigó.  
S'han considerat els materials següents:  
- Caixa de formigó  
- Caixa de maó calat arrebossada i lliscada i eventualment esquerdejada per fora  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
En caixa de formigó:  
- Comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació del formigó de la solera 
- Muntatge de l'encofrat 
- Preparació de la trobada de la caixa amb el tub de desguàs 
- Col·locació del formigó de la caixa 
- Desmuntatge de l'encofrat 
- Cura del formigó  
En caixa de maó:  
- Comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació del formigó de la solera 
- Col·locació dels maons amb morter 
- Preparació de la trobada de la caixa amb el tub de desguàs 
- Arrebossat i lliscat de l'interior de la caixa 
- Esquerdejat exterior de la caixa, en el seu cas  
  
CONDICIONS GENERALS:  
La solera ha de quedar plana, anivellada i a la fondària prevista a la DT.  
La caixa ha de quedar aplomada i ben assentada sobre la solera.  
El nivell del coronament ha de permetre la col·locació del bastiment i la reixa 
enrasats amb el paviment o zona adjacent sense sobresortir d'ella.  
El forat per al pas del tub de desguàs ha de quedar preparat.  
Els angles interiors han de ser arrodonits.  
La caixa acabada ha d'estar neta de qualsevol tipus de residu.  
Toleràncies d'execució:  
- Desviació lateral:  
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- Línia de l'eix: ± 24 mm 
- Dimensions interiors: ± 5 D, < 12 mm  

(D = la dimensió interior màxima expressada en m)  
- Nivell soleres:  ± 12 mm  
- Gruix (e):  

- e <= 30 cm: + 0,05 e (<= 12 mm), - 8 mm 
- e > 30 cm: + 0,05 e (<= 16 mm), - 0,025 e (<= -10 mm)  
  

CAIXA DE FORMIGÓ:  
El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa.  
La secció de l'element no ha de quedar disminuïda en cap punt per la introducció 
d'elements de l'encofrat ni d'altres.  
La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86 de 
l'EHE-08  
  
CAIXA DE MAÓ:  
Els maons han d'estar col·locats a trencajunts i les filades han de ser horitzontals.  
Els junts han d'estar plens de morter.  
La superfície interior ha de quedar revestida amb un arrebossat de gruix uniforme i 
ben adherit a la paret, i acabada amb un lliscat de pasta de pòrtland. El revestiment 
ha de ser llis, sense fissures, forats o altres defectes.  
Gruix dels junts:  <= 1,5 cm  
Gruix de l'arrebossat i del lliscat:  1,1 cm  
Toleràncies d'execució:  
- Horitzontalitat de les filades:  ± 2 mm/m  
- Gruix de l'arrebossat i del lliscat:  ± 2 mm  
  
ESQUERDEJAT EXTERIOR:  
La superfície exterior ha de quedar coberta sense discontinuïtats amb un esquerdejat 
ben adherit a la paret.  
Gruix de l'arrebossat esquerdejat:  <= 1,8 cm  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C, 
sense pluja.  
  
CAIXA DE FORMIGÓ:  
No pot transcórrer més d'1,5 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.  
L'abocada s'ha de fer des d'una alçària petita i sense que es produeixin 
disgregacions.  
  
CAIXA DE MAÓ:  
Els maons que s'han de col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no 
absorbeixin l'aigua del morter.  
L'obra s'ha d'aixecar per filades senceres.  
L'arrebossat s'ha d'aplicar un cop sanejades i humitejades les superficies que l'han 
de rebre.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
INTERCEPTORS:  
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones 
técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)  

* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos 
del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes 
relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones.  

* Orden de 14 de mayo de 1990 por la que se aprueba la Instrucción de carreteras 5.2-
1C «Drenaje superficial».  

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

 

 
FD5Z - ELEMENTS AUXILIARS PER A DRENATGES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FD5Z5CC4,FD5ZAKFJ. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Subministrament i col·locació d'elements auxiliars per a drenatges. 
S'han considerat els elements següents: 
- Bastiment i/o reixa, per a embornal, interceptor o pericó 
- Filtre per a bonera sifònica 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Comprovació de la superfície de recolzament 
- Col·locació del morter, si és el cas 
- Col·locació de l'element 
 
CONDICIONS GENERALS: 
El bastiment o la reixa fixa col·locat ha de quedar ben assentat sobre les parets de 
l'element drenant, anivellades abans amb morter. Ha d'estar sòlidament fixat amb potes 
d'ancoratge. Aquestes no han de sobresortir de les parets de l'element drenant. 
La part superior del bastiment i de la reixa han de quedar al mateix pla que el 
paviment perimetral, i han de mantenir el seu pendent. 
La reixa, quan no hagi de quedar fixa, ha de quedar recolzada sobre el bastiment a tot 
el seu perímetre. 
La reixa col·locada no ha de tenir moviments que puguin provocar el seu trencament per 
impacte o bé produir sorolls. 
Les reixes practicables han d'obrir i tancar correctament. 
Toleràncies d'execució: 
- Guerxament:  ± 2 mm 
- Nivell entre el bastiment o la reixa i el paviment: - 10 mm, + 0 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
El procés de col·locació no ha de produir desperfectes, ni ha de modificar les 
condicions exigides per al material. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
BASTIMENT: 
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. 
 
FILTRE, REIXA I BASTIMENT I REIXA PRACTICABLE: 
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Seguiment del procés de col·locació. 
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Inspecció de les condicions d'assentament del bastiment 
- Comprovació de les toleràncies d'ajust i de nivell respecte al paviment 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
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El control es realitzarà sobre totes les unitats existents a l'obra. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
 
 
 
FDD - PARETS PER A POUS DE REGISTRE 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FDD1A08P,FDD26529,FDDZ6DD4. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació de parets per a pous de registre circulars, quadrats o rectangulars i la 
col·locació dels elements complementaris. 
S'han considerat els materials següents per a les parets del pou: 
- Maons calats o maons massissos agafats amb morter, amb arrebossat i lliscat interior 
de la paret i eventualment, esquerdejat exterior 
- Peces prefabricades de formigó agafades amb morter 
S'han considerat els elements complementaris de pous de registre, següents. 
- Bastiment i tapa 
- Graó d'acer galvanitzat 
- Graó de ferro colat 
- Junt d'estanquitat amb fleixos d'acer inoxidable i anelles d'expansió 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Parets: 
- Comprovació de la superfície de recolzament 
- Col/locació de les peces agafades amb morter 
- Acabat de les parets, en el seu cas 
- Comprovació de l'estanquitat del pou 
En el bastiment i tapa: 
- Comprovació de la superfície de recolzament 
- Col·locació del morter d'anivellament 
- Col·locació del conjunt de bastiment i tapa, agafat amb morter 
En el graó: 
- Comprovació i preparació dels punts d'encastament 
- Col·locació dels graons amb morter 
 
PARET PER A POU: 
El pou ha de ser estable i resistent. 
Les parets del pou han de quedar aplomades, excepte en el tram previ al coronament, on 
s'han d'anar reduïnt les dimensions del pou fins arribar a les de la tapa. 
Les generatrius o la cara corresponents als graons d'accés han de quedar aplomades de 
dalt a baix. 
Els junts han d'estar plens de morter. 
El nivell del coronament ha de permetre la col·locació del bastiment i la tapa 
enrasats amb el paviment. 
La superfície interior ha de ser llisa i estanca. 
Han de quedar preparats els orificis, a diferent nivell, d'entrada i sortida de la 
conducció. 
Toleràncies d'execució: 
- Secció interior del pou:  ± 50 mm 
- Aplomat total:  ± 10 mm 
 
PARET DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ: 
La paret ha d'estar constituïda per peces prefabricades de formigó agafades amb 
morter, recolzades a sobre d'un element resistent. 
La peça superior ha de ser reductora per a passar de les dimensions del pou a les de 
la tapa. 
 
PARET DE MAÓ: 
Els maons han d'estar col·locats a trencajunts i les filades han de ser horitzontals. 
La paret ha de quedar recolzada sobre una solera de formigó. 

La superfície interior ha de quedar revestida amb un arrebossat de gruix uniforme i 
ben adherit a la paret, i acabat amb un lliscat de pasta de ciment pòrtland. 
El revestiment, un cop sec, ha de ser llis, sense fissures, forats o d'altres 
defectes. No ha de ser polsegós. 
Gruix dels junts:  <= 1,5 cm 
Gruix de l'arrebossat i el lliscat:  <= 2 cm 
Toleràncies d'execució: 
- Horitzontalitat de les filades:  ± 2 mm/m 
- Gruix de l'arrebossat i el lliscat:  ± 2 mm 
 
PARET EXTERIOR ACABADA AMB UN ESQUERDEJAT EXTERIOR: 
La superfície exterior ha de quedar coberta sense discontinuïtats amb un esquerdejat 
ben adherit a la paret. 
Gruix de l'esquerdejat:  <= 1,8 cm 
 
BASTIMENT I TAPA: 
El bastiment col·locat ha de quedar ben assentat sobre les parets de l'element que 
s'ha de tapar, anivellades prèviament amb morter. 
Ha de quedar sòlidament travat per una anella perimetral de morter. 
L'anella no ha de provocar el trencament del paviment perimetral i no ha de sortir 
lateralment de les parets del pou. 
La tapa ha de quedar recolzada a sobre del bastiment a tot el seu perímetre. No ha de 
tenir moviments que puguin provocar el seu trencament per impacte o bé produir 
sorolls. 
Un cop col·locada la tapa, el dispositiu de fixació ha de garantir que només podrà ser 
retirada per personal autoritzat i que no podrà tenir desplaçaments accidentals. 
Les tapes practicables, han d'obrir i tancar correctament. 
La part superior del bastiment i la tapa ha de quedar al mateix pla que el paviment 
perimetral i mantenir el seu pendent. 
Toleràncies d'execució: 
- Nivell entre la tapa i el paviment:  ± 2 mm 
- Ajust lateral entre bastiment i tapa:  ± 4 mm 
- Nivell entre tapa i paviment:  ± 5 mm 
 
GRAÓ: 
El graó col·locat ha de quedar anivellat i paral·lel a la paret del pou. 
Han d'estar alineats verticalment. 
Ha d'estar sòlidament fixat a la paret per encastament dels seus extrems agafats amb 
morter. 
Els graons s'han d'anar col·locant a mida que s'aixeca el pou. 
Llargària d'encastament:  >= 10 cm 
Distància vertical entre graons consecutius:  <= 35 cm 
Distància vertical entre la superfície i el primer graó:  25 cm 
Distància vertical entre l'últim graó i la solera:  50 cm 
Resistència a una càrrega vertical de 2 kN en l'extrem del graó (senzill): 
- Deformació sota càrrega:  = 5 mm 
- Deformació remanent:  = 1 mm 
- Resistència a la tracció horitzontal:  = 3,5 kN 
Resistència a una càrrega vertical de 2 kN en l'extrem del graó (doble): 
- Deformació sota càrrega:  = 10 mm 
- Deformació remanent:  = 2 mm 
- Resistència a la tracció horitzontal:  = 3,5 kN 
Toleràncies d'execució: 
- Nivell:  ± 10 mm 
- Horitzontalitat:  ± 1 mm 
- Paral·lelisme amb la paret:  ± 5 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
El procés de col·locació no ha de produir desperfectes, ni ha de modificar les 
condicions exigides per al material. 
 
PARET PER A POU: 
Els treballs s'han de fer a una temperatura ambient entre 5°C i 35°C, sense pluja. 
 
PARET DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ: 
La col·locació s'ha de realitzar sense que les peces rebin cops. 
 
PARET DE MAÓ: 
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Els maons per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin 
l'aigua del morter. 
L'obra s'ha d'aixecar per filades senceres. 
Els arrebossats s'han d'aplicar un cop sanejades i humitejades les superfícies que els 
han de rebre. 
El lliscat s'ha de fer en una sola operació. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
ELEMENTS COMPLEMENTARIS: 
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. 
 
PARET PER A POU: 
m de fondària amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones 
técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos 
del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes 
relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN BASTIMENTS I TAPES DE FOSA: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Seguiment del procés de col·locació. 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN GRAONS: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Comprovacions de resistència i deformació a càrregues horitzontals i verticals (UNE-
EN 1917), sempre que es canviï de procedència. 
- Comprovació geomètrica de les toleràncies d'execució sobre un 10 % del graons 
col·locats. 
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN BASTIMENTS I TAPES DE FOSA: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Inspecció de les condicions d'assentament del bastiment 
- Comprovació de les toleràncies d'ajust i de nivell respecte al paviment 
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN GRAONS: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Inspecció visual de totes les peces col·locades 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
El control es realitzarà sobre totes les unitats existents a l'obra. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 
 
 
 
FDG - CANALITZACIONS DE SERVEIS 
FDG5 - CANALITZACIONS AMB TUBS DE POLIETILÈ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FDG52457,FDG5PLAC,FDG5ARMA. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Canalitzacions amb tubs de formigó, de PVC, de polietilè, o combinacions de tubs de 
fibrociment NT i PVC, col·locats en una rasa i recoberts. 
S'han considerat els reblerts de rasa següents: 
- Reblert de la rasa amb terres 
- Reblert de la rasa amb formigó 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Col·locació dels tubs 
- Unió dels tubs 
- Reblert de la rasa amb terres o formigó 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Els tubs col·locats han de quedar a la rasant prevista. Han de quedar rectes. 
Els tubs s'han de situar regularment distribuïts dins la rasa. 
No hi ha d'haver contactes entre els tubs. 
 
REBLERT DE LA RASA AMB TERRES: 
La rasa ha de quedar reblerta de terres seleccionades degudament compactades. 
Partícules que passen pel tamís 0,08 UNE 7-056 (NLT-152), en pes:  < 25% 
Contingut en matèria orgànica (UNE 103-204):  Nul 
Contingut de pedres de mida > 8 cm (NLT-152):  Nul 
 
REBLERT DE LA RASA AMB FORMIGÓ: 
El formigó no ha de tenir esquerdes o defectes de formigonament, com és ara 
disgregacions o buits a la massa. 
Gruix del formigó per sota del tub més baix:  >= 5 cm 
La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86 de 
l'EHE-08 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
No s'han de col·locar més de 100 m de canalització sense haver acabat les operacions 
d'execució de junts i reblert de rasa. 
 
REBLERT DE LA RASA AMB TERRES: 
S'ha de treballar a una temperatura superior a 5°C i sense pluja. 
Abans de procedir al rebliment de terres, s'han de subjectar els tubs per punts, amb 
material de reblert. 
Cal evitar el pas de vehicles fins que la compactació s'hagi completat. 
 
REBLERT DE LA RASA AMB FORMIGÓ: 
La temperatura ambient per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. 
El formigó s'ha de col·locar a la rasa abans que s'inicïi el seu adormiment i 
l'abocada s'ha de fer de manera que no es produeixin disgregacions. 
El procés de formigonament no ha de modificar la situació del tub dins del dau de 
formigó. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els 
eixos dels elements o dels punts per connectar. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 
La normativa ha de ser l'específica de l'ús al que es destina la canalització. 
 
REBLERT DE LA RASA AMB FORMIGÓ: 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de 
hormigón estructural (EHE-08). 
 
 
 
FDGZ - MATERIALS AUXILIARS PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FDGZU010. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
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Subministrament i col·locació d'una banda contínua de plàstic de color, de 30 cm 
d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la canonada, com a 
malla senyalitzadora.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Comprovació i preparació de la superfície on s'ha d'estendre la banda 
- Col·locació de la banda  
  
CONDICIONS GENERALS:  
Ha d'estar situada al nivell previst, i a la vertical de la canonada o instal·lació 
que senyalitza.  
Ha de cobrir completament tot el recorregut de la mateixa.  
Ha de ser de color i ha de tenir inscripcions que corresponguin al tipus 
d'instal·lació, d'acord amb les instruccions i normativa de la companyia titular del 
servei.  
Cavalcaments:  >= 20 cm  
Toleràncies d'execució:  
- Nivell:  ± 20 mm  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.  
S'ha de seguir l'ordre dels treballs previst per la DF.  
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser 
aprovat per la DF.  
No s'han d'acumular terres o materials a la vora de l'excavació.  
No s'ha de treballar simultàniament en zones superposades.  
S'ha d'estrebar sempre que consti al projecte i quan ho determini la DF. L'estrebada 
ha de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions.  
Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi 
han de referir totes les lectures topogràfiques.  
La banda s'ha de col·locar sobre un terreny compactat, i quan s'hagi comprovat el 
nivell.  
L'aportació de terres per a correcció de nivells ha de ser la mínima possible, de les 
mateixes existents i de compacitat igual.  
Cal cobrir amb terres la banda a mida que es va estenent.  
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i 
d'emmagatzematge i transport de productes de construcció.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària executat segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 

 
FDK - PERICONS PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS 
FDK2 - PERICONS QUADRATS PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FDK26A17,FDK282C9,FDK26A18. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Pericó per a registre de canalitzacions de serveis 
S'han considerat els tipus següents: 
- Pericó de formigó fet ¿in situ¿ sobre solera de maó calat col·locat sobre llit de 
sorra. 
- Pericó de formigó prefabricat amb tapa (si és el cas), sobre solera de formigó o 
llit de grava, i reblert lateral amb terres. 
- Pericó de fàbrica de maó fet ¿in situ¿, amb parets arrebossades i lliscades 
interiorment, sobre solera de maó calat, i reblert lateral amb terres 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

Pericó de formigó fet ¿in situ¿: 
- Preparació del llit amb sorra compactada 
- Col·locació de la solera de maons calats 
- Formació de les parets de formigó, encofrat i desencofrat, previsió de passos de 
tubs, etc. 
- Preparació per a la col·locació del marc de la tapa 
Pericó de formigó prefabricat: 
- Comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació del formigó o de la grava de la solera 
- Formació de forats per a connexionat tubs 
- Preparació per a la col·locació del marc de la tapa 
- Acoblament dels tubs  
- Reblert lateral amb terres  
- Col·locació de la tapa en el seu cas 
Pericó de fàbrica de maó fet ¿in situ¿ 
- Comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació dels maons de la solera 
- Formació de les parets amb peces ceràmiques, deixant preparats els forats per al pas 
de tubs. 
- Formació de forats per a connexionat dels tubs 
- Acoblament dels tubs 
- Reblert lateral amb terres. 
 
CONDICIONS GENERALS: 
La solera ha de quedar plana, anivellada i a la fondària prevista a la DT. 
Toleràncies d'execució: 
- Nivell de la solera:  ± 20 mm 
PERICÓ DE FORMIGÓ FET ¿IN SITU¿: 
Les parets han de quedar planes, aplomades i a escaire. 
Els orificis d'entrada i sortida de la conducció han de quedar preparats. 
El nivell del coronament ha de permetre la col·locació del bastiment i la tapa 
enrasats amb el paviment. 
La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86 de 
l'EHE-08 
Toleràncies d'execució: 
- Aplomat de les parets:  ± 5 mm 
- Dimensions interiors:  ± 1% dimensió nominal 
- Gruix de la paret:  ± 1% gruix nominal 
 
PERICÓ DE FORMIGÓ PREFABRICAT: 
El pericó ha de quedar ben subjectat a la solera. 
El nivell del coronament ha de permetre la col·locació del bastiment i la reixa 
enrasats amb el paviment o zona adjacent sense sobresortir d'ella. 
El forat per al pas del tub de desguàs ha de quedar preparat. 
La tapa (si és el cas) serà dissenyada per tal que pugui suportar el pas del trànsit i 
es prendran les mesures necessàries per tal d'evitar el seu desplaçament o el seu 
robatori. 
Gruix de la solera: >= 10 cm 
Toleràncies d'execució: 
- Planor:  ± 5 mm/m 
- Escairat:  ±5 mm respecte el rectangle teòric 
PERICÓ DE FÀBRICA DE MAÓ FET ¿IN SITU¿ 
El pericó ha d'estar format amb parets de peces ceràmiques, sobre solera de maó calat 
La solera ha de quedar plana i al nivell previst. 
Les parets han de ser planes, aplomades i han de quedar travades per filades 
alternatives. 
Les peces ceràmiques s'han de col·locar a trencajunt i les filades han de ser 
horitzontals. 
La superfície interior ha de quedar revestida amb un arrebossat de gruix uniforme, ben 
adherit a la paret i acabada amb un lliscat de pasta de pòrtland. El revestiment sec 
ha de ser llis, sense fissures o d'altres defectes. 
Els angles interiors han de ser arrodonits. 
Gruix de la solera: >= 10 cm 
Gruix de l'arrebossat:  >= 1 cm 
Pendent interior d'evacuació en pericons no sifònics:  >= 1,5% 
Toleràncies d'execució: 
- Aplomat de les parets:  ± 10 mm 
- Planor de la fàbrica:  ± 10 mm/m 
- Planor de l'arrebossat:  ± 3 mm/m 
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2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
El procés de col·locació no ha de produir desperfectes, ni ha de modificar les 
condicions exigides per al material. 
Es realitzarà una prova d'estanquitat en el cas que la DF ho consideri necessari. 
PERICÓ DE FORMIGÓ FET ¿IN SITU¿: 
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. 
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que comenci l'adormiment, i a una temperatura 
>= 5°C. 
L'abocada s'ha de fer des d'una alçària petita i sense que es produeixin 
disgregacions. 
El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa. 
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. 
 
PERICÓ DE FORMIGÓ PREFABRICAT: 
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C, 
sense pluja. 
PERICÓ DE FÀBRICA DE MAÓ FET ¿IN SITU¿ 
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C, 
sense pluja. 
El procès de col·locació del pericó no produirà desperfectes ni modificarà les 
condicions exigides al material. 
Es realitzarà una prova d'estanquitat en el cas que la DF ho consideri necessari. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de 
Hormigón Estructural (EHE-08). 
 
 
 
FDKZ - ELEMENTS AUXILIARS PER A PERICONS DE CANALITZACIONS DE SERVEIS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FDKZH9B4. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Subministrament i col·locació de bastiment i tapa per a pericó. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Comprovació de la superfície de recolzament 
- Col·locació del morter d'anivellament 
- Col·locació del conjunt de bastiment i tapa, agafat amb morter 
 
CONDICIONS GENERALS: 
El bastiment col·locat ha de quedar ben assentat sobre les parets de l'element que 
s'ha de tapar, anivellades prèviament amb morter. 
Ha de quedar sòlidament travat per una anella perimetral de morter. 
L'anella no ha de provocar el trencament del paviment perimetral i no ha de sortir 
lateralment de les parets del pou. 
La tapa ha de quedar recolzada a sobre del bastiment a tot el seu perímetre. No ha de 
tenir moviments que puguin provocar el seu trencament per impacte o bé produir 
sorolls. 
Un cop col·locada la tapa, el dispositiu de fixació ha de garantir que només podrà ser 
retirada per personal autoritzat i que no podrà tenir desplaçaments accidentals. 

Les tapes practicables, han d'obrir i tancar correctament. 
La part superior del bastiment i la tapa ha de quedar al mateix pla que el paviment 
perimetral i mantenir el seu pendent. 
Toleràncies d'execució: 
- Nivell entre la tapa i el paviment:  ± 2 mm 
- Ajust lateral entre bastiment i tapa:  ± 4 mm 
- Nivell entre tapa i paviment:  ± 5 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
El procés de col·locació no ha de produir desperfectes, ni ha de modificar les 
condicions exigides per al material. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones 
técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos 
del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes 
relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN BASTIMENTS I TAPES DE FOSA: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Seguiment del procés de col·locació. 
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN BASTIMENTS I TAPES DE FOSA: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Inspecció de les condicions d'assentament del bastiment 
- Comprovació de les toleràncies d'ajust i de nivell respecte al paviment 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
El control es realitzarà sobre totes les unitats existents a l'obra. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 
 
 
 
FG - INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
FG3 - CONDUCTORS ELÈCTRICS PER A TENSIÓ BAIXA 
FG31 - CABLES DE COURE DE 0,6/1 KV 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FG31H554. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Estesa i col·locació de cable elèctric destinat a sistemes de distribució en tensió 
baixa i instal·lacions en general, per a serveis fixes, amb conductor de coure, de 
tensió assignada 0,6/1kV.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Cable flexible de designació RZ1-K (AS), amb aïllament de barreja de polietilè 

reticulat (XLPE) i coberta de poliolefines termoplàstiques , UNE 21123-4 
- Cable flexible de designació RV-K  amb aïllament de barreja de polietilè reticulat 

(XLPE) i coberta de barreja de policlorur de vinil (PVC), UNE 21123-2 
- Cable flexible de designació RZ1-K (AS+), amb aïllament de barreja de polietilè 

reticulat (XLPE) + mica i coberta de poliolefines termoplàstiques , UNE 21123-4 
- Cable flexible de designació SZ1-K (AS+), amb aïllament d'elastòmers vulcanitzats i 

coberta de poliolefines termoplàstiques , UNE 21123-4 
- Cable rígid de designació RV, amb aïllament de barreja de polietilè reticulat 

(XLPE) i coberta de barreja de policlorur de vinil (PVC), UNE 21123-2 
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- Cable rígid de designació RZ, amb aïllament de barreja de polietilè reticulat 
(XLPE), UNE 21030 

- Cable rígid de designació RVFV, amb armadura de fleix d'acer, aïllament de barreja 
de polietilè reticulat (XLPE) i coberta de barreja de policlorur de vinil (PVC), 
UNE 21123-2 

- Cable flexible de designació ZZ-F (AS), amb aïllament i coberta d'elastòmers 
termoestables.  

S'han considerat els tipus de col·locació següents:  
- Col·locat superficialment  
- Col·locat en tub  
- Col·locat en canal o safata  
- Col·locat aeri  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Estesa, col·locació i tibat del cable si es el cas  
  
CONDICIONS GENERALS:  
Els empalmaments i derivacions s'han de fer amb borns o regletes de connexió, 
prohibint-se expressament el fer-ho per simple recargolament o enrrotllament dels 
fils, de forma que es garanteixi tant la continuïtat elèctrica com la de l'aïllament.  
El recorregut ha de ser l'indicat a la DT.  
Els conductors han de quedar estesos de manera que les seves propietats no quedin 
danyades.  
Els conductors han d'estar protegits contra els danys mecànics que puguin venir 
després de la seva instal·lació.  
El conductor ha de penetrar dins les caixes de derivació i de mecanismes.  
El cable ha de portar una identificació mitjançant anelles o brides del circuit al 
qual pertany, a la sortida del quadre de protecció.  
No ha d'haver-hi empalmaments entre les caixes de derivació, ni entre aquestes i els 
mecanismes.  
Penetració del conductor dins les caixes:  >= 10 cm  
Toleràncies d'instal·lació:  
- Penetració del conductor dins les caixes:  ± 10 mm  
Distància mínima al terra en creuaments de vials públics:  
- Sense transit rodat:  >= 4 m 
- Amb transit rodat:  >= 6 m  
  
COL·LOCAT SUPERFICIALMENT:  
El cable ha de quedar fixat als paraments o al sostre mitjançant brides, collarins o 
abraçadores de forma que no en surti perjudicada la coberta.  
Quan es col·loca muntat superficialment, la seva fixació al parament ha de quedar 
alineada paral·lelament al sostre o al paviment i la seva posició ha de ser la fixada 
al projecte.  
Distància horitzontal entre fixacions:  <= 80cm  
Distància vertical entre fixacions:  <= 150cm  
En cables col·locats amb grapes sobre façanes s'aprofitarà, en la mesura del possible, 
les possibilitats d'ocultació que ofereixi aquesta. 
El cable es subjectarà a la paret o sostre amb les grapes adequades. Les grapes han de 
ser resistents a la intempèrie i en cap cas han de malmetre el cable. Han d'estar 
fermament subjectes al suport amb tacs i cargols. 
Quan el cable ha de recórrer un tram sense suports, com per exemple passar d'un 
edifici a un altre, es penjarà d'un cable fiador d'acer galvanitzat sòlidament 
subjectat pels extrems. 
En els creuaments amb altres canalitzacions, elèctriques o no, es deixarà una 
distància mínima de 3 cm entre els cables i aquestes canalitzacions o be es disposarà 
un aïllament suplementari. Si l'encreuament es fa practicant un pont amb el mateix 
cable, els punts de fixació immediats han d'estar el suficientment propers per tal 
d'evitar que la distància indicada pugui deixar d'existir.  
  
COL·LOCACIÓ AÈRIA:  
El cable quedarà unit als suports pel neutre fiador que es el que aguantarà tot 
l'esforç de tracció. En cap cas està permes fer servir un conductor de fase per a 
subjectar el cable.  
La unió del cable amb el suport es durà a terme amb una peça adient que empresoni el 
neutre fiador per la seva coberta aïllant sense malmètrela. Aquesta peça ha 
d'incorporar un sistema de tesat per tal de donar-li al cable la seva tensió de 
treball un cop estesa la línia. Ha de ser d'acer galvanitzat hi no ha de provocar cap 
retorciment al conductor neutre fiador en les operacions de tesat. 
Tant les derivacions com els empalmaments es faran coincidir sempre amb un punt de 
fixació, ja sigui en xarxes sobre suports o en xarxes sobre façanes o be en 
combinacions d'aquestes.  

  
COL·LOCAT EN TUBS:  
Quan el cable passi de subterrani a aèri, es protegirà el cable soterrat des de 0,5 m 
per sota del paviment fins a 2,5 m per sobre amb un tub d'acer galvanitzat. 
La connexió entre el cable soterrat i el que transcorre per la façana o suport es farà 
dintre d'una caixa de doble aïllament, situada a l'extrem del tub d'acer, resistent a 
la intempèrie i amb premsaestopes per a l'entrada i sortida de cables. 
Els empalmaments i connexions es faran a l'interior de pericons o be en les caixes 
dels mecanismes. 
Es duran a terme de manera que quedi garantida la continuitat tant elèctrica com de 
l'aïllament. 
A la vegada ha de quedar assegurada la seva estanquitat i resistència a la corrossió.  
El diàmetre interior dels tubs serà superior a dues vegades el diàmetre del conductor. 
Si en un mateix tub hi ha més d'un cable, aleshores el diàmetre del tub ha de ser 
suficientment gran per evitar embussaments dels cables.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
L'instal·lador prendrà cura que no pateixi torsions ni danys a la seva coberta en 
treure'l de la bobina.  
Es tindrà cura al treure el cable de la bobina per tal de no causar-li retorçaments ni 
coques.  
Temperatura del conductor durant la seva instal·lació:  >= 0°C  
No ha de tenir contacte amb superfícies calentes, ni que desprenguin irradiacions.  
Si l'estesa del cable es amb tensió, es a dir estirant per un extrem del cable mentre 
es va desentrrotllant de la bobina, es disposaran politges als suports i en els canvis 
de direcció per tal de no sobrepassar la tensió màxima admissible pel cable. El cable 
s'ha d'extreure de la bobina estirant per la part superior. Durant l'operació es 
vigilarà permanentment la tensió del cable. 
Un cop el cable a dalt dels suports es procedirà a la fixació i tibat amb els tensors 
que incorporen les peces de suport.  
Durant l'estesa del cable i sempre que es prevegin interrupcions de l'obra, els 
extrems es protegiran per tal de que no hi entri aigua.  
La força màxima de tracció durant el procés d'instal·lació serà tal que no provoqui 
allargaments superiors al 0,2%. Per a cables amb conductor de coure, la tensió màxima 
admissible durant l'estesa serà de 50 N/mm2. 
En el traçat de l'estesa del cable es disposaran rodets en els canvis de direcció i en 
general allí on es consideri necessari per tal de no provocar tensions massa grans al 
conductor.  
Radi de curvatura mínim admissible durant l'estesa:  
- Cables unipolars: Radi mínim de quinze vegades el diàmetre del cable. 
- Cables multiconductors: Radi mínim de dotze vegades el diàmetre del cable.  
  
CABLE COL.LOCAT EN TUB:  
El tub de protecció ha d'estar instal·lat abans d'introduir els conductors.  
El conductor s'ha d'introduir dins el tub de protecció mitjançant un cable guia 
prenent cura que no pateixi torsions ni danys a la seva coberta.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre els 
eixos dels elements per connectar. 
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls, així com 
l'excés previst per a les connexions.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Comprovació de la correcta instal·lació dels conductors  
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- Verificar que els tipus i seccions dels conductors s'adeqüen a l'especificat al 
projecte  

- Verificar la no existència d'empalmaments fora de les caixes  

- Verificar a caixes la correcta execució dels empalmaments i l'ús de borns de 
connexió adequats  

- Verificar l'ús adequat dels codis de colors  

- Verificar les distàncies de seguretat respecte altres conduccions (aigua, gas, 
gasos cremats i senyals febles) segons cadascun dels reglaments d'aplicació.  

- Assaigs segons REBT.  

  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i assaigs realitzats, 
d'acord amb el que s'especifica a la taula d'assaigs i de quantificació dels 
mateixos.  

  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Resistència d'aïllament: Es realitzarà a tots els circuits  

Rigidesa dielèctrica: Es realitzarà a les línies principals  

Caiguda de tensió: Es mesuraran els circuits més desfavorables i les línies que hagin 
sigut modificades el seu recorregut respecte projecte.  

  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva substitució.  

En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que 
determini la DF.  

 

 
FG38 - CONDUCTORS DE COURE NUS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FG380902. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Conductor de coure nu, unipolar de fins a 240 mm2 de secció, muntat. 
S'han considerat els tipus de col·locació següents: 
- Muntat superficialment 
- En malla de connexió a terra 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- L'estesa i empalmament 
- Connexionat a presa de terra 

 
CONDICIONS GENERALS: 
Les connexions del conductor s'han de fer per soldadura sense la utilització d'àcids, 
o amb peces de connexió de material inoxidable, per pressió de cargol, aquest últim 
mètode sempre en llocs visitables. 
El cargol ha de portar un dispositiu per tal d'evitar que s'afluixi. 
Les connexions entre metalls diferents no han de produir deteriorament per causes 
electroquímiques. 
El circuit de terra no serà interromput per la col·locació de seccionadors, 
interruptors o fusibles. 
El pas del conductor pel paviment, murs o d'altres elements constructius s'ha de fer 
dins d'un tub rígid d'acer galvanitzat. 
El conductor no ha d'estar en contacte amb elements combustibles. 
El recorregut ha de ser l'indicat a la DT. 
 
COL·LOCAT SUPERFICIALMENT: 
El conductor ha de quedar fixat mitjançant grapes al parament o sostre, o bé 
mitjançant brides en el cas de canals i safates. 
Distància entre fixacions:  <= 75 cm 
 
EN MALLA DE CONNEXIÓ A TERRA: 
El conductor ha de quedar instal·lat al fons de rases reblertes posteriorment amb 
terra garbellada i compactada. 
El radi de curvatura mínim admès ha de ser 10 vegades el diàmetre exterior del cable 
en mm. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
L'instal·lador prendrà cura que el conductor no pateixi torsions ni danys en treure'l 
de la bobina. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els 
eixos dels elements o dels punts per connectar. 
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Verificar la correcta ubicació dels punts de posada a terra. 
- Verificar l'execució de pous de terra, col·locació d'elèctrodes, tubs de manteniment 
(si existeix), ús dels connectors adequats i acabat de l'arqueta. 
- Verificar la continuïtat d'entre els conductors de protecció i  dels elèctrodes de 
posada a terra. 
- Verificar la posada a terra de les conduccions metàl·liques de l'edifici. 
- Mesures de resistència de terra. 
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Es comprovarà globalment  
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
En cas de valors de resistència de terra superiors a l'especificat a REBT, es 
procedirà a la construcció de nous pous de terra o tractament del terreny, fins que 
s'arribi a obtenir la resistència adequada. 
Els defectes d'instal·lació hauran de ser corregits. 
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FGD - ELEMENTS DE CONNEXIÓ A TERRA I PROTECCIÓ CATÒDICA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FGD2344D. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Elements per a formar una connexió a terra, col·locats soterrats en el terreny. 
S'han considerat els elements següents: 
- Placa de connexió a terra de coure o d'acer, soterrada 
- Piqueta de connexió a terra, d'acer i recobriment de coure, clavada a terra. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Col·locació i connexionat 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Ha d'estar col·locat en posició vertical, enterrat dins del terreny. 
La situació en el terreny ha de quedar fàcilment localitzable per a la realització 
periòdica de proves d'inspecció i control. 
Han de quedar unides rígidament, assegurant un bon contacte elèctric amb els 
conductors dels circuits de terra mitjançant cargols, elements de compressió, 
soldadura d'alt punt de fusió, etc. 
El contacte amb el conductor del circuit de terra ha d'estar net, sense humitat i fet 
de tal forma que s'evitin els efectes electroquímics. 
Han d'estar clavades de tal forma que el punt superior quedi a 50 cm de profunditat. 
En el cas d'enterrar dues piquetes en paral·lel, la distància entre ambdues ha de ser, 
com a mínim, igual a la seva longitud. 
 
PLACA: 
En el cas d'enterrar més d'una placa, la distància entre elles ha de ser com a mínim 
de 3 m. 
Ha de tenir incorporat un tub de plàstic de 22 mm de diàmetre, aproximadament, al 
costat del cable per a la humectació periòdica del pou de terra. 
Toleràncies d'execució: 
- Posició:  ± 50 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser 
aprovat per la DF. 
S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les 
especificades al projecte. 
Els materials s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. 
Un cop instal·lat, s'ha de procedir a la retirada de l'obra de tots els materials 
sobrants (embalatges, retalls de cables, etc.). 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Verificar la correcta ubicació dels punts de posada a terra. 
- Verificar l'execució de pous de terra, col·locació d'elèctrodes, tubs de manteniment 
(si existeix), ús dels connectors adequats i acabat de l'arqueta. 
- Verificar la continuïtat d'entre els conductors de protecció i  dels elèctrodes de 
posada a terra. 
- Verificar la posada a terra de les conduccions metàl·liques de l'edifici. 
- Mesures de resistència de terra. 
 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Es comprovarà globalment  
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
En cas de valors de resistència de terra superiors a l'especificat a REBT, es 
procedirà a la construcció de nous pous de terra o tractament del terreny, fins que 
s'arribi a obtenir la resistència adequada. 
Els defectes d'instal·lació hauran de ser corregits. 
 
 
 
FH - INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT 
FHG - EQUIPS DE COMANDAMENT, CONTROL I REGULACIÓ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FHGAU206. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Col·locació de centre de comandament dels equips d'enllumenat.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Execució de la base d'ancoratge de formigó 
- Col·locació i anivellació de l'armari 
- Instal·lació de tots els equips i mòduls necessaris per a la connexió amb les 

línies d'enllumenat amb la central de regulació, amb els detectors o polsadors de 
vianants o amb d'altres reguladors, i execució de les connexions corresponents 

- Programació, en el seu cas, del microcomputador 
- Comprovació del funcionament del centre de comandament  
  
CONDICIONS GENERALS:  
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la 
DF.  
Tots els components de l'interior de l'armari han de quedar situats al seu lloc i amb 
les connexions fetes.  
  
ARMARI:  
L'armari ha de quedar fixat sòlidament al parament per un mínim de quatre punts.  
La porta ha d'obrir i tancar correctament.  
L'armari ha de quedar connectat al conductor de terra.  
Toleràncies:  
- Posició:  ± 20 mm  
- Aplomat:  ± 2%  
  
MÒDULS DE SORTIDES DE POTÈNCIA A LES LÍNIES D'ENLLUMENAT:  
Un cop instal·lat, s'han de poder obrir i tancar els circuits de potència a les 
làmpades de forma ràpida, sense intervals, sense provocar vacil·lacions o 
oscil·lacions en les línies. 
Les sortides de cada grup de lluminàries han d'estar situades i connectades de forma 
que s'identifiqui fàcilment, l'agrupació i el número de grup al que corresponen. El 
número de grup ha de quedar indicat en el connector corresponent.  
  
ACTUADOR LOCAL:  
Ha de quedar instal·lat dins de l'armari, amb els elements necessaris per a la seva 
connexió a l'alimentació elèctrica, a les sortides de potència a les línies 
d'enllumenat i als elements d'entrada d'informació i comunicació. 
El regulador ha de quedar connectat dins del bucle tancat de la xarxa de comunicació 
central-regulador, ha de rebre dos fils d'entrada del bucle i han de sortir dos fils 
per a continuar el bucle. 
Qualsevol byte rebut sense error pel regulador s'ha de retransmetre incondicionalment 
Ha d'haver-hi un relé a l'entrada de línia de cada regulador que ha d'eliminar el 
bucle quan el regulador no tingui alimentació de corrent (connectant directament els 
fils d'entrada amb els de sortida).  
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2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
El formigonament dels daus d'ancoratge s'ha de fer a una temperatura entre 5°C i 40°C, 
sense pluja.  
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser 
aprovat per la DF.  
Les operacions de connexió s'han de fer sense tensió a la línia. 
L'armari s'ha de manipular penjat d'una grua pels perns de suspensió ancorats a la 
seva part superior. Un cop instal·lat i fixat s'han de retirar els perns de suspensió. 
Un cop instal·lat s'ha de comprovar el funcionament correcte de tots els mecanismes, 
(microcomputador, connexions, sistemes de protecció, comunicació, etc.).  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control de qualitat de Quadres Generals, són les següents:  

- Comprovació de la correcta implantació dels equips a l'obra.  

- Comprovar la correcta identificació de fases, segons codi de colors  

- Verificar el marcatge dels conductors a la sortida de línies de manera que 
s'identifiquin correctament tots els circuits. 

- Verificar el marcatge amb materials adients, de tot el cablejat de comandament. 

- Verificar la coherència entre la documentació escrita referent a la identificació 
de circuits i l'execució real. 

- Verificar que les seccions dels conductors s'adeqüen a les proteccions i als 
requisits de  projecte 

- Verificar la connexió dels diferents circuits, comprovant la no existència de 
contactes fluixos, enllaços i unions no previstes. 

- Comprovar que les longituds dels conductors siguin prou folgades per poder fer 
arranjaments futurs -sense necessitats d'enllaços. 

- Verificar la correcta posada a terra de totes les parts metàl·liques del quadre. 

- Verificar la correcta connexió dels conductors d'alimentació i sortides del quadre. 

- Verificar la regulació de les proteccions (Intensitat, temps de retard) sigui 
d'acord a l'especificat.  

- Assaigs a efectuar a l'obra en quadres generals segons les normes aplicables en 
cada cas:  

- Dispar de diferencials amb intensitat de defecte igual al nominal segons UNE-EN 
61008 R.E.B.T 

- Mesura de tensions de contacte segons R.E.T.B 

- Mesura de resistència de bucle segons R.E.T.B  

Aquests assaigs es realitzaran una vegada connectats tots els circuits de sortida i 
finalitzada la xarxa de terres.  

  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i assaigs realitzats, 
d'acord amb el que s'especifica a la taula d'assaigs i de quantificació dels 
mateixos.  

  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

S'ha de comprovar la totalitat de la instal·lació.  

  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Es cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar 
materials, es procedirà a fer-ho.  En cas contrari es procedirà a canviar tot el 
material afectat. 

En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, es procedirà a 
l'adequació, d'acord amb el determini la DF.  

 

 
FHM - ELEMENTS DE SUPORT PER A LLUMS EXTERIORS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FHM11L22. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Suports metàl·lics per a llums exteriors, col·locats ancorats al paviment i els seus 
components acoblats a aquests. 
S'han considerat els elements següents: 
- Columnes d'acer galvanitzat de forma recta o troncocónica, ancorades amb un dau de 
formigó 
- Bàcul troncocònic o amb braç de tub, de planxa d'acer galvanitzat, de fins a 10 m 
d'alçària i 2,5 m de sortint, d'un braç, amb base-platina i porta, col·locat sobre dau 
de formigó. 
- Braç mural, parabòlic o recte, de tub d'acer galvanitzat, o braç mural recte de 
planxa d'acer troncopiramidal galvanitzat, de fins a 2 m de llargària, per a cantonada 
o no, fixat amb platina i cargols. 
- Creueta d'acer, galvanitzat o amb imprimació antioxidant, de fins a 3 m de 
llargària, acoblada amb brida o amb platina a tub d'acer. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Suports verticals, ancorats al paviment: 
- Formigonament del dau de base, amb les perns d'ancoratge 
- L'hissat, fixació i anivellament 
- Connexionat a la xarxa 
Braç mural: 
- Fixació i anivellament 
- Connexionat a la xarxa 
Creueta: 
- Muntatge, fixació i anivellament 
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CONDICIONS GENERALS: 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la 
DF. 
 
SUPORTS VERTICALS: 
S'ha d'instal·lar en posició vertical. 
Ha de quedar fixada sòlidament a la base de formigó pels seus perns. 
La fixació de la platina de base als perns s'ha de fer mitjançant volanderes, femelles 
i contrafemelles. 
La situació de la porta del compartiment per a accessoris ha de ser la recomenada per 
la UNE 72-402. 
Ha de quedar connectat al conductor de terra mitjançant la pressió de terminal, cargol 
i femelles. 
Toleràncies d'execució: 
- Verticalitat:  ± 10 mm/3 m 
- Posició:  ± 50 mm 
 
BRAÇ MURAL: 
El sobreeixidor ha de quedar fixat sòlidament a la paret pels seus perns. 
La fixació de la platina de base als perns s'ha de fer mitjançant volanderes, femelles 
i contrafemelles. 
Ha de quedar connectat al conductor de terra mitjançant la pressió de terminal, cargol 
i femelles. 
Toleràncies d'execució: 
- Posició:  ± 20 mm 
 
CREUETA: 
Ha de quedar fixat sòlidament al fust de la columna mitjançant cargols(platina) o amb 
una brida(brida). 
La fixació s'ha de fer pel punt central de la creueta. 
L'accés dels cables d'alimentació i protecció a la creueta s'ha de fer pel punt 
central de la mateixa. 
L'accés dels cables d'alimentació i protecció del llum s'ha de fer mitjançant la 
pràctica de taladres de diàmetre adequat a la creueta, just en el punt de subjecció 
del llum. 
Toleràncies d'execució: 
- Posició:  ± 20 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
La instal·lació elèctrica s'ha de fer sense tensió a la línia. 
 
SUPORTS VERTICALS: 
S'ha d'utilitzar un camió-grua per descarregar i manipular el pal durant la seva 
fixació. 
Durant el muntatge s'ha de deixar lliure i acotada una zona de radi igual a l'alçària 
del pal més 5 m. 
Cal que la zona de treball quedi degudament senyalitzada amb una tanca i llums 
vermells durant la nit. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002 
 
SUPORTS VERTICALS: 
UNE-EN 40-2:2006 Columnas y báculos de alumbrado. Parte 2: Requisitos generales y 
dimensiones. 
UNE-EN 40-5:2003 Columnas y báculos de alumbrado. Parte 5: Requisitos para las 
columnas y báculos de alumbrado de acero. 
 
 
 

FHN - LLUMS PER A EXTERIORS 
FHN3 - LLUMS ASIMÈTRICS PER A EXTERIORS, AMB LÀMPADES DE VAPOR DE SODI A 
PRESSIÓ ALTA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FHN32571. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Llum per a exteriors, col·locat acoblat al suport o encastat: 
S'han considerat les unitats d'obra següents: 
- Llum asimètric per a vials, amb difusor, amb allotjament per a equip o sense, per 
làmpada de vapor de mercuri o de vapor de sodi, acoblat al suport. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig de la unitat d'obra 
- Muntatge, fixació i anivellament 
- Connexionat i col·locació de les làmpades 
- Comprovació del funcionament 
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, cables, etc. 
 
CONDICIONS GENERALS: 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la 
DF. 
Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre si. 
Per aquest motiu, el muntatge i les connexions dels aparells han d'estar fets amb els 
materials i accessoris subministrats pel fabricant, o expressament aprovats per 
aquest. 
Ha de quedar fixat sòlidament al suport, amb el sistema de fixació disposat pel 
fabricant. 
Ha d'estar connectada a la xarxa d'alimentació elèctrica i a la línia de terra. 
Cap part accessible de l'element instal·lat no ha d'estar en tensió, fora dels punts 
de connexió. 
No s'han de transmetre esforços entre els elements de la instal·lació elèctrica (tubs 
i cables) i la lluminària. 
Els cables han d'entrar al cos de la lluminària pels punts previstos pel fabricant. 
La làmpada ha de quedar allotjada al portalàmpades i fent contacte amb aquest. 
Un cop instal·lat ha de ser possible el desmuntatge de les parts del llum que 
necessitin manteniment. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
La instal·lació elèctrica s'ha de fer sense tensió a la línia. 
Es tindrà cura de no embrutar el difusor ni els components de la òptica durant la 
col·locació del llum. Si s'embruten es netejaran adequadament. 
La col·locació i connexionat de la lluminària s'han de fer seguint les instruccions 
del fabricant. 
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser 
aprovat per la DF. 
S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell corresponen a les 
especificades al projecte. 
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. 
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element. 
Cal comprovar la idoneïtat de la tensió disponible amb la de l'equip de la lluminària. 
Un cop instal·lat l'equip, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials 
sobrants com ara embalatges, retalls de tubs, cables, etc. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT. 
La instal·lació inclou la làmpada i el cablejat interior del llum. 
En les instal·lacions que ho especifica, també inclou l'equip complert d'encesa. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 
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Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002 
Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus Instrucciones 
técnicas complementarias EA-01 a EA-07. 
UNE-EN 60598-1:2005 Luminarias. Parte 1: Requisitos generales y ensayos. 
UNE-EN 60598-2-3:1997 Luminarias. Parte 2: Reglas particulares. Sección 3: Luminarias 
para alumbrado público. 
UNE-EN 60923:1997 Aparatos auxiliares para lámparas. Balastos para lámparas de 
descarga (excepto lámparas fluorescentes tubulares). Prescripciones de funcionamiento. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Comprovació de la correcta instal·lació de les lluminàries. 
- Control visual de la instal·lació (linealitat, suports). 
- Verificar el funcionament de l'enllumenat, comprovant la correcta distribució de les 
enceses i l'equilibrat de fases, si és el cas. 
- Mesurar nivells d'il·luminació 
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Es realitzarà el control visual i es verificarà el funcionament de tota la 
instal·lació. 
Es comprovarà l'equilibrat de fases, si és el cas, de forma aleatòria en punts amb 
diferents distribució. 
Es mesuraran els nivells d'il·luminació en cada local de característiques diferents. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació. 
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que 
determini la DF. 
 
 
 
FQ - MOBILIARI URBÀ 
FQ1 - BANCS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FQ13T050,FQ13T054,FQ13S240,FQ13M220,FQ113551. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Bancs col·locats a l'exterior.  
S'han considerat els tipus de bancs següents:  
- Bancs de fusta 
- Bancs metàl·lics 
- Bancs de pedra artificial 
- Bancs de pedra natural 
- Bancs de materials plàstics  
S'han considerat els sistemes de col·locació següents:  
- Ancorats amb daus de formigó 
- Collats sobre el paviment amb fixacions mecàniques 
- Recolzats sobre el paviment 
- Encastats al parament  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Formigonament dels daus d'ancoratge, en el seu cas 
- Ancoratge del banc, en el seu cas  
  
CONDICIONS GENERALS:  
El banc ha de quedar horitzontal independentment del pendent del terreny.  
Els elements metàl·lics (fixacions, estructures de suport, etc.), han de quedar 
protegits de la corrosió.  

Un cop col·locat el banc no ha de tenir deformacions, cops ni d'altres defectes 
visibles.  
Ancoratge dels suports:  >= 25 cm  
Toleràncies d'execució:  
- Alçària del seient:  ± 20 mm  
- Horitzontalitat:  ± 10 mm  
  
ANCORATS A DAUS DE FORMIGÓ:  
Els daus d'ancoratge de formigó no han de quedar visibles.  
Dimensió dels daus d'ancoratge: 40x40x40 cm  
Nombre de daus:  4  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
El formigonament dels daus d'ancoratge s'ha de fer a una temperatura entre 5°C i 40°C, 
sense pluja.  
No s'ha d'utilitzar fins 48 h després de la seva col·locació.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  

Els punts de control més destacables són els següents:  

- Inspecció visual del material abans de la seva col·locació, rebutjant les peces 
malmeses  

- Replanteig de la ubicació.  

- Comprovació del correcte anivellament, segons criteri de la DF.  

  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  

Els punts de control més destacables són els següents:  

- Inspecció visual dels elements col·locats.  

  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  

  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  

 

 
FQ2 - PAPERERES 
FQ22 - PAPERERES MURALS I DE PEU 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
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FQ22PC80. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Papereres de peu i murals.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Papereres amb suport ancorat a un dau de formigó. 
- Papereres collades al parament. 
- Papereres collades al terra.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
Papereres amb suport ancorat a un dau de formigó:  
- Formigonament del dau d'ancoratge 
- Ancoratge del suport de la paparera 
- Montatge de la paperera  
Papereres collades a paraments:  
- Fixació dels elements de suport 
- Fixació de la paperera als suports  
Papereres collades al terra:  
- Fixació dels elements de suport 
- Fixació de la paperera als suports  
  
CONDICIONS GENERALS:  
Un cop col·locada la paperera no ha de tenir deformacions, cops o d'altres defectes 
visibles.  
Toleràncies d'execució:  
- Alçària:  ± 20 mm  
- Verticalitat:  ± 10 mm  
  
PAPERERES AMB SUPORT ANCORAT A DAU DE FORMIGÓ:  
El dau d'ancoratge de formigó no ha de quedar visible.  
Ancoratge del tub de suport:  >= 15 cm  
  
PAPERERES COLLADES A PARAMENTS:  
Els elements posteriors de fixació han de quedar col·locats dins de les anelles de 
suport, fixades a la paret.  
Platines de fixació:  25 x 4 mm  
  
PAPERERES COLLADES AL TERRA:  
Els elements de fixació han de quedar col·locats dins de les anelles de suport, 
fixades al terra.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
PAPERERES ANCORADES A DAU DE FORMIGÓ:  
El formigonament del dau d'ancoratge s'ha de fer a una temperatura entre 5°C i 40°C, 
sense pluja.  
No s'ha d'utilitzar fins 48 h després de la seva col·locació.  
  
PAPERERES COLLADES A PARAMENTS O AL TERRA:  
La temperatura per a realitzar l'ancoratge de les anelles al suport ha d'estar entre 
5°C i 40°C.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  

Els punts de control més destacables són els següents:  

- Inspecció visual del material abans de la seva col·locació, rebutjant les peces 
malmeses  

- Replanteig de la ubicació.  

- Comprovació del correcte anivellament, segons criteri de la DF.  

  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  

Els punts de control més destacables són els següents:  

- Inspecció visual dels elements col·locats.  

  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  

  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  

 

 
FR - JARDINERIA 
FR3 - CONDICIONAMENT QUÍMIC I BIOLÒGIC DEL SÒL I ACABATS SUPERFICIALS 
FR3S - APORTACIÓ DE MATERIALS PER A ACABATS SUPERFICIALS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FR3SE212. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Operació consistent en estendre una capa de material orgànic o inorgànic sobre la 
superfície enjardinada.  
Els objectius principals de l'encoixinament son: 
- Optimització de l'ús de l'aigua 
- Control de les males herbes 
- Protecció de la capa superficial d'arrels i sòl 
Com a objectius secundaris pot interessar algun d'aquests: 
- Millora de les característiques del sòl 
- Millora dels aspectes estètics 
- Control de l'erosió 
- Millora dels aspectes relacionats amb el medi ambient  
CONDICIONS GENERALS:  
L'aportació i l'estesa han de ser uniformes sobre la totalitat de la superfície i amb 
la proporció indicades a la DT.  
L'encoixinament ha de restar separat del coll de les arrels de les plantes, de 7,5 a 
15 cm en arbustos i arbres joves, i de 20 a 30 cm en arbres desenvolupats. 
Haurà de cobrir como mínim les superfícies indicades en la DT, i com a referència es 
necessari que cobreixi un àrea superior a la irrigada pel degoter de la planta, o un 
radi superior en 30 cm al del pa de terra.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Cal que estiguin fetes totes les operacions de condicionament del sòl abans d'estendre 
l'encoixinament. 
Si hi han males herbes o rebrots d'espècies no desitjades per rizomes o similars, cal 
eliminar-les.  
S'ha de treballar amb cura que el material no es barregi amb elements existents al 
sòl, especialment si l'objectiu final es aconseguir un efecte estètic.  
Es aconsellable regar abundantment després de l'aportació per assentar el material.  

Pàgina 669
Codi Segur de Verificació (CSV): 2a73c2cf755d29a1c80a   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



 
 
 
Itinerari per a vianants i ciclistes BV-5202, PK 0+000 a PK 1+230. TM. Sant Julià de Vilatorta Codi: 3647_PC_02 

 Capítol 2 – Plec de condicions de materials i unitats d’obra 139 

 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NTJ 05A:2004 Normas Tecnológicas de Jardinería y Paisajismo. Tierras y productos 
nutrientes. Acolchados.  

 

 
FR4 - SUBMINISTRAMENT D'ARBRES I DE PLANTES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FR4GD834,FR43F43B,FR412M2D. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Subministrament d'espècies vegetals dins de l'obra fins al punt de plantació.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Arbres planifolis  
- Coníferes i resinoses  
- Palmeres i palmiformes  
- Arbusts  
- Plantes de petit port  
S'han considerat les formes de subministrament següents:  
- En contenidor  
- Amb pa de terra  
- Amb l'arrel nua  
- En safates  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Emmagatzematge i plantació provisional, en el seu cas 
- Totes les feines necessàries per a que l'espècie vegetal arribi al punt de 

plantació definitiu en bones condicions 
- Transport de l'espècie vegetal dins de l'obra fins al punt de plantació definitiu  
CONDICIONS GENERALS:  
L'espècie vegetal ha de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions 
referides al cultiu, estat fitosanitari, aspecte i presentació.  
Les seves característiques no han de quedar alterades pel seu transport i la seva 
manipulació. Aquestes operacions s'han de fer seguint les indicacions de la norma NTJ 
07Z, en funció de cada espècie i tipus de presentació.  
S'ha d'evitar l'acció directa del vent i del sol sobre la part aèria.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Les plantes han d'emmagatzemar-se al viver de l'obra segons el tipus, varietat i 
dimensions, de tal manera que possibiliti un control i verificació continuats de les 
existències.  
Quan el subministrament és en contenidor, amb l'arrel nua o amb pa de terra i no es 
pot plantar immediatament, s'ha de disposar d'un lloc d'aclimatació controlat per la 
DF S'ha d'habilitar una rasa on s'ha d'introduir la part radical, cobrint-la amb 
palla, sauló o algun material porós que s'ha d'humitejar degudament. Alhora s'ha de 
disposar de proteccions per al vent fort i el sol directe.  
Quan el subministrament és en safates o en bulbs i no es pot plantar immediatament, 
s'ha de disposar d'un lloc d'aclimatació controlat per la DF.  
En el transport s'ha d'evitar l'acció directa de l'aire i del sol sobre la part aèria 
si la planta manté fulles, i sobre la part radical si es tracta de plantes amb arrel 
nua o amb pa de terra i aquest no té protecció.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

NORMATIVA GENERAL:  
* NTJ 07A:2007 Normas Tecnológicas de Jardinería y Paisajismo. Suministro del material 
vegetal. Calidad general del material vegetal.  
ARBRES DE FULLA CADUCA:  
* NTJ 07D:1996 Normas Tecnológicas de Jardinería y Paisajismo. Suministro del material 
vegetal. Árboles de hoja caduca.  
ARBRES DE FULLA PERSISTENT:  
* NTJ 07E:1997 Normas Tecnológicas de Jardinería y Paisajismo. Suministro del material 
vegetal. Árboles de hoja perenne.  
ARBUSTS:  
* NTJ 07F:1998 Normas Tecnológicas de Jardinería y Paisajismo. Suministro del material 
vegetal. Arbustos.  
ENFILADISSES:  
* NTJ 07I:1995 Normas Tecnológicas de Jardinería y Paisajismo. Suministro del material 
vegetal. Trepadoras.  
CONÍFERES I RESINOSES:  
* NTJ 07C:1995 Normas Tecnológicas de Jardinería y Paisajismo. Suministro del material 
vegetal. Coníferas y resinosas.  
PALMERES:  
* NTJ 07P:1997 Normas Tecnológicas de Jardinería y Paisajismo. Suministro del material 
vegetal. Palmeras.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  

Els punts de control més destacables són els següents:  

- Inspecció visual, de les espècies vegetals abans de la seva plantació.  

- Comprovació de la ubicació i condicions del substrat.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  

Els punts de control més destacables són els següents:  

Inspecció visual de la unitat acabada.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  

 

 
FR6 - PLANTACIONS I TRASPLANTAMENTS D'ARBRES I PLANTES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FR662228,FR61235A. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Plantació d'espècies vegetals.  
S'han considerat les espècies següents:  
- Arbres planifolis  
- Coníferes  
- Palmàcies  
- Arbusts i arbres de petit format  
- Plantes enfiladisses  
- Plantes de petit port  
S'han considerat les formes de subministrament següents:  
- Arbre:  
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- Amb l'arrel nua  
- Amb pa de terra  
- En contenidor  

- Arbust, arbre de petit format o planta enfiladissa  
- En contenidor  

- Plantes de petit port:  
- En alvèol forestal  
- En test  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Arbre, arbust o planta enfiladissa:  
     - Comprovació i preparació del terreny de plantació 
     - Replanteig del clot o rasa de plantació 
     - Extracció de les terres 
     - Comprovació i preparació de l'espècie vegetal a plantar 
     - Plantació de l'espècie vegetal 
     - Reblert del clot de plantació 
     - Primer reg 
     - Càrrega de les terres sobrants sobre camió, en el seu cas  
- Plantes de petit port:  
     - Comprovació i preparació de la superfície a plantar 
     - Comprovació i preparació de l'espècie vegetal a plantar 
     - Plantació de l'espècie vegetal 
     - Primer reg  
ARBRES I ARBUSTS:  
L'arbre o arbust ha de quedar al centre del clot de plantació.  
Ha de quedar aplomat i a la posició prevista.  
Ha d'estar plantat a la mateixa fondària que estava al viver.  
Les palmeres i arbres joves han de quedar enfonsats de 10 a 25 cm respecte del seu 
nivell original, per afavorir l'arrelament.  
Toleràncies d'execució:  
- Replanteig (de la posició de l'exemplar):  ± 10 cm  
PLANTES:  
Les plantes han de quedar a la situació i amb la densitat de plantació indicades a la 
DT.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
L'inici de la plantació exigeix l'aprovació prèvia per part de la DF.  
La plantació s'ha de dur a terme en les èpoques de poca activitat fisiològica de 
l'espècie vegetal.  
No s'ha de plantar quan es doni alguna de les següents condicions: temps de glaçades, 
pluges quantioses, nevades, vents forts, temperatures elevades o quan el sòl estigui 
glaçat o excessivament mullat.  
Desprès de la plantació s'ha de realitzar un reg d'inundació fins que el sòl quedi a 
capacitat de camp.  
L'operació de reg s'ha de fer a baixa pressió i sense produir descalçament de les 
terres ni pèrdua de sòl.  
ARBRES I ARBUSTS:  
Fondària mínima de sòl treballat:  
- Arbres: 90 cm  
- Arbusts: 60 cm  
Fondària mínima de sòl remogut i fèrtil (un cop compactat):  
- Arbres:  60 cm  
- Arbusts:  40 cm  
L'obertura del forat o, en el seu cas, la rasa de plantació s'ha d'haver fet amb la 
major antelació possible per afavorir la meteorització del sòl.  
Les dimensions del clot de plantació han de ser suficients per tal de poder acomodar 
el pa de terra o el sistema radical sencer i el seu desenvolupament futur.  
Dimensions mínimes del clot de plantació:  
- Arbres: 
     - Amplària:  2 x diàmetre del sistema radical o pa de terra 
     - Fondària:  fondària del sistema radical o pa de terra  
- Arbusts: 
     - Amplària:  diàmetre arrels o pa de terra + 15 cm  
Durant el període que està oberta, l'excavació ha de quedar protegida del pas de 
persones i vehicles.  
El reblert del clot de plantació s'ha de fer en capes successives de menys de 30 cm, 
compactant-les amb mitjans manuals.  
No han de quedar bosses d'aire entre les arrels i la terra.  

No s'ha d'arrossegar l'exemplar, ni s'ha de girar una vegada assentat.  
Quan l'excavació es realitza amb càrrega de les terres sobrants, s'ha de dur el 100% 
d'aquestes a un abocador autoritzat.  
SUBMINISTRAMENT AMB L'ARREL NUA:  
S'han de netejar les arrels quedant només les sanes i viables.  
La planta s'ha de col·locar procurant que les arrels quedin en posició natural, sense 
que es dobleguin, especialment quan hi ha una arrel principal ben definida.  
SUBMINISTRAMENT AMB PA DE TERRA:  
La col·locació del pa de terra al forat de plantació s'ha de fer sense fer malbé 
l'estructura interna del mateix.  
Quan és protegit amb malla metàl·lica i guix, una vegada dins del forat de plantació 
s'ha de trencar el guix i s'ha de tallar la malla metàl·lica amb cura, retirant tots 
aquests materials.  
La planta s'ha de col·locar procurant que el pa de terra quedi ben assentat i en una 
posició estable.  
SUBMINISTRAMENT EN CONTENIDOR:  
S'ha d'extreure la planta del contenidor en el mateix moment de la plantació. S'ha de 
recuperar i emmagatzemar l'envàs, o bé s'ha d'introduir dins del forat de plantació i 
s'ha de procedir a trencar-lo i retirar-lo.  
PLANTES:  
Els treballs de condicionament del sòl s'han d'haver fet amb antelació suficient per 
facilitar l'aireig del sòl.  
Fondària mínima de sòl treballat:  35 cm 
Fondària mínima de sòl remogut i fèrtil:  10-15 cm  
Quan el subministrament és en contenidor, els forats han de tenir, com a mínim, les 
mateixes dimensions d'aquest.  
No han de quedar bosses d'aire sota de la base del bulb o del tubercle.  
La profunditat de plantació ha de ser, com a regla general, el doble del diàmetre més 
gran.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL:  

* NTJ 08B:1993 Normas Tecnológicas de Jardinería y Paisajismo. Implantación del 
material vegetal. Trabajos de plantación.  

ARBRES:  

* NTJ 08C:2003 Normas Tecnológicas de Jardinería y Paisajismo. Implantación del 
material vegetal. Técnicas de plantación de árboles.  

 

 
G - PARTIDES D'OBRA D'ENGINYERIA CIVIL 
G2 - DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
G21 - DEMOLICIONS I ENDERROCS 
G213 - ENDERROCS DE FONAMENTS I CONTENCIONS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
G2135223. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Enderroc d'elements de fonamentació d'estructures i d'elements de contenció de terres 
amb càrrega manual o mecànica sobre camió o contenidor. 
S'han considerat les eines de demolició següents: 
- Mitjans manuals 
- Martell picador 
- Martell trencador sobre retroexcavadora 
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S'han considerat els materials següents: 
- Maçoneria 
- Obra ceràmica 
- Formigó en massa 
- Formigó armat 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Enderroc de l'element amb els mitjans adients 
- Tall d'armadures i elements metàl·lics 
- Trossejament i apilada de la runa 
- Càrrega de la runa sobre el camió 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne 
la càrrega, en funció dels mitjans de què es disposin i de les condicions de 
transport. 
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es 
destinin (transport a abocador, reutilització, eliminació en obra, etc.). 
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT. 
El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF 
abans d'iniciar els treballs, on s'ha d'especificar, com a mínim: 
- Mètode d'enderroc i fases 
- Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris 
- Estabilitat i protecció de les construccions i elements de l'entorn i els que s'han 
de conservar 
- Manteniment i substitució provisional dels serveis afectats per els treballs 
- Mitjans d'evacuació i especificació de les zones d'abocament dels productes 
d'enderroc 
- Cronograma dels treballs 
- Pautes de control i mesures de seguretat i salut 
S'ha de demolir en general, en ordre invers al que es va seguir per a la seva 
construcció. 
S'ha de demolir de dalt a baix, per tongades horitzontals, de manera que la demolició 
es faci pràcticament al mateix nivell. 
La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas, 
electricitat, etc.). 
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les 
obres. 
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada. 
L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molèsties o perjudicar les 
construccions, bens o persones de l'entorn. 
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir 
i carregar. 
Durant els treballs es permet que l'operari treballi sobre l'element, si la seva 
amplària és > 35 cm i la seva alçària és <= 2 m. 
En acabar la jornada no s'han de deixar trams d'obra amb perill d'inestabilitat. 
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament 
pugui afectar les construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF. 
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal 
d'aconseguir les condicions de seguretat suficients. 
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega 
de runa. 
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i 
d'emmagatzematge i transport de productes de construcció. 
 
FONAMENTS: 
L'element per a enderrocar no ha d'estar sotmès a l'acció d'elements estructurals que 
li transmetin càrregues. 
 
MURS DE CONTENCIÓ: 
El mur per enderrocar no ha d'estar sotmès a l'acció de càrregues o d'empentes de 
terres. 
Quan l'alçària lliure en una o en ambdues cares és >= 6 m s'han de col·locar bastides 
amb una barana i un sòcol. 

Si es preveuen desplaçaments laterals de l'element, cal apuntalar-lo i protegir-lo per 
tal d'evitar-ne l'esfondrament. 
La runa s'ha d'abocar cap a l'interior del recinte, sense que es produeixin pressions 
perilloses sobre l'estructura per acumulació de material. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum realment enderrocat, amidat com a diferència entre els perfils aixecats 
abans de començar l'enderroc i els aixecats al finalitzar l'enderroc, aprovats per la 
DF. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones 
técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos 
del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes 
relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones. 
* 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 
 
 
 
G214 - ENDERROCS D'ESTRUCTURES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
G2143330. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Enderroc d'elements estructurals, amb mitjans mecànics, amb càrrega manual i mecànica 
sobre camió.  
S'han considerat els materials següents:  
- Maçoneria  
- Obra ceràmica  
- Formigó en massa  
- Formigó armat  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Preparació de la zona de treball 
- Enderroc de l'element amb els mitjans adients 
- Tall d'armadures i elements metàl·lics 
- Trossejament i apilada de la runa 
- Càrrega de la runa sobre el camió  
CONDICIONS GENERALS:  
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne 
la càrrega, en funció dels mitjans de què es disposin i de les condicions de 
transport.  
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es 
destinin (transport a abocador, reutilització, eliminació en obra, etc.).  
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
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  
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S'ha de demolir en general, en ordre invers al que es va seguir per a la seva 
construcció.  
S'ha de demolir de dalt a baix, per tongades horitzontals, de manera que la demolició 
es faci pràcticament al mateix nivell.  
Els elements no estructurals (revestiments, divisions, tancaments, etc.), s'han de 
demolir abans que els elements resistents als que estiguin units, sense afectar la 
seva estabilitat.  
L'element per a enderrocar no ha d'estar sotmès a l'acció d'elements estructurals que 
li transmetin càrregues.  
La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas, 
electricitat, etc.).  
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les 
obres.  
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.  
S'han de senyalar els elements que hagin de conservar-se intactes, segons s'indiqui en 
la Documentació Tècnica o, en el seu defecte, la DF.  
L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molèsties o perjudicar les 
construccions, bens o persones de l'entorn.  
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir 
i carregar.  
Durant els treballs es permet que l'operari treballi sobre l'element si aquest és 
estable i l'alçària és <= 2 m.  
En acabar la jornada no s'han de deixar trams d'obra amb perill d'inestabilitat.  
Si es preveuen desplaçaments laterals de l'element, cal apuntalar-lo i protegir-lo per 
tal d'evitar-ne l'esfondrament.  
No s'han de deixar elements en voladiu sense apuntalar.  
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.  
La runa s'ha d'abocar cap a l'interior del recinte, sense que es produeixin pressions 
perilloses sobre l'estructura per acumulació de material.  
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 CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum realment enderrocat, amidat com a diferència entre els perfils aixecats 
abans de començar l'enderroc i els aixecats al finalitzar l'enderroc, aprovats per la 
DF.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones 
técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)  

* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos 
del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes 
relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones.  

* 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  

 

 
G219 - DEMOLICIONS D'ELEMENTS DE VIALITAT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
G219Q200. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 

Demolició d'elements de vialitat, arrencada de paviments o soleres o desmuntatge de 
paviments. 
S'han considerat els elements següents: 
- Vorada col·locada sobre terra o formigó 
- Rigola de formigó o de panots col·locats sobre formigó 
- Paviment de formigó, panots, llambordins o mescla bituminosa 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Demolició de l'element amb els mitjans adients 
- Trossejament i apilada de la runa 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne 
la càrrega, en funció dels mitjans de què es disposin i de les condicions de 
transport. 
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es 
destinin (transport a abocador, reutilització, eliminació en obra, etc.). 
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT. 
El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF 
abans d'iniciar els treballs, on s'ha d'especificar, com a mínim: 
- Mètode d'enderroc i fases 
- Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris 
- Estabilitat i protecció de les construccions i elements de l'entorn i els que s'han 
de conservar 
- Manteniment i substitució provisional dels serveis afectats per els treballs 
- Mitjans d'evacuació i especificació de les zones d'abocament dels productes 
d'enderroc 
- Cronograma dels treballs 
- Pautes de control i mesures de seguretat i salut 
La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas, 
electricitat, etc.). 
El paviment no ha de tenir conductes d'instal·lació en servei a la part per arrencar, 
s'han de desmuntar els aparells d'instal·lació i de mobiliari existents, així com 
qualsevol element que pugui destorbar la feina. 
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les 
obres. 
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada. 
L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molèsties o perjudicar les 
construccions, bens o persones de l'entorn. 
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir 
i carregar. 
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament 
pugui afectar les construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF. 
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal 
d'aconseguir les condicions de seguretat suficients. 
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega 
de runa. 
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i 
d'emmagatzematge i transport de productes de construcció. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
ENDERROC D'ESGLAÓ, ARRENCADA DE REVESTIMENT D'ESGLAÓ, DE SÒCOL, DE VORADA O RIGOLA: 
m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT. 
 
ENDERROC O FRESAT DE PAVIMENT: 
m2 de paviment realment enderrocat, segons les especificacions de la DT. 
 
TALL DE PAVIMENT: 
m de llargària executada realment, amidada segons les especificacions del projecte, 
comprovada i acceptada expressament per la DF. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
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* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones 
técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos 
del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes 
relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones. 
* 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 
 
 
 
G21B - ARRENCADA O DEMOLICIÓ D'ELEMENTS DE SEGURETAT, PROTECCIÓ I 
SENYALITZACIÓ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
G21B4001. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Demolició o desmuntatge d'elements de seguretat, protecció i senyalització, amb 
mitjans mecànics i càrrega sobre camió. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Desmuntatge de barrera de seguretat flexible i demolició d'ancoratges clavats a 
terra 
- Desmuntatge de barrera de seguretat flexible i demolició d'ancoratges amb base de 
formigó 
- Demolició de barrera de seguretat rígida de formigó 
- Desmuntatge de barana metàl·lica 
- Desmuntatge de reixa i ancoratges 
- Desmuntatge de senyal de trànsit 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Enderroc de l'element amb els mitjans adients 
- Tall d'armadures i elements metàl·lics 
- Trossejament i apilada de la runa 
- Càrrega de la runa sobre el camió 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Les restes de la demolició han de quedar suficientment trossejades i apilades per tal 
de facilitar-ne la càrrega, en funció dels mitjans de què es disposi i de les 
condicions de transport. 
Els elements desmuntats han de quedar apilats per tal de facilitar-ne la càrrega. 
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 i en 
condicions d'ús. 
 
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. 
S'han de separar les bandes i els terminals, treient primer els elements d'unió, perns 
i femelles, i després les peces separadores. 
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 CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
DESMUNTATGE O DEMOLICIÓ DE BARRERA DE SEGURETAT, BARANA O BALAUSTRADA: 
m de llargària realment desmuntada o enderrocada, segons les especificacions de la DT. 
 
DESMUNTATGE DE REIXA: 
m2 realment executat, amidat segons les especificacions de la DT. 
 
DESMUNTATGE DE SENYAL DE TRÀNSIT O ARRENCADA D'ESCALA DE GAT: 
Unitat de quantitat realment executada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones 
técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos 
del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes 
relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones. 
 
 
 
G22 - MOVIMENTS DE TERRES 
G221 - EXCAVACIONS EN DESMUNT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
G2212102,G2212101. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Excavació en zones de desmunt formant el talús corresponent i càrrega sobre camió. 
S'han considerat els tipus d'excavació següents: 
- Excavació en terra amb mitjans mecànics 
- Excavació en terreny de trànsit amb escarificadora 
- Excavació en roca mitjançant voladura 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Excavacions amb mitjans manuals o mecànics:  
- Preparació de la zona de treball 
- Situació dels punts topogràfics 
- Excavació de les terres 
- Càrrega de les terres sobre camió 
Excavacions amb explosius: 
- Preparació de la zona de treball 
- Situació dels punts topogràfics exteriors a l'excavació 
- Replanteig de l'excavació i de la situació de les barrinades 
- Execució de les perforacions per a la col·locació dels explosius 
- Càrrega i encesa de les barrinades 
- Control posterior a l'explosió de les barrinades 
- Càrrega de la runa sobre el camió 
 
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 terreny vegetal, el que té un contingut de matèria orgànica superior al 
5%. 
 
EXCAVACIONS AMB MITJANS MANUALS O MECÀNICS: 
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S'aplica a explanacions en superfícies grans, sense problemes de maniobrabilitat de 
màquines o camions. 
La superfície obtinguda de l'excavació s'ha d'ajustar a les alineacions, pendents i 
dimensions especificades en la DT o en el seu defecte, les determinades per la DF. 
Els talussos han de tenir el pendent especificat a la DT. 
 
EXCAVACIONS EN ROCA: 
S'aplica a desmunts de roca, sense possibilitat d'utilitzar maquinària convencional. 
La superfície obtinguda ha de permetre el drenatge sense que es produeixin 
entollaments. 
No s'han de produir danys sobre la roca no excavada. 
 
TERRA VEGETAL: 
La capa de terra vegetal ha de quedar retirada en la superfície i gruix definits en la 
DT o, en el seu defecte, l'especificat per la DF. 
 
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. 
Cal extreure les roques suspeses, les terres i els materials amb perill de 
despreniment. 
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. 
S'han de prendre les precaucions necessàries per a no disminuir la resistència o 
estabilitat del terreny no excavat. 
S'ha d'atendre a les característiques tectónic-estructurals de l'entorn i a les 
possibles alteracions en el drenatge i cal adoptar les mesures necessàries per tal 
d'evitar els fenòmens següents: 
- Inestabilitat de talussos en roca o de blocs de roca, deguts a voladures inadequades 
- Esllavissaments produïts per descalçament de la base de l'excavació 
- Entollaments deguts a drenatge defectuós de les obres 
- Talussos provisionals excessius 
S'ha de preveure un sistema de desguàs per tal d'evitar acumulació d'aigua dins 
l'excavació. 
Els elements de desguàs s'han de disposar de forma que no produeixin l'erosió dels 
talussos. 
No s'ha de treballar simultàniament en zones superposades. 
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats. 
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olor a gas, etc.) o quan l'actuació pugui 
afectar a les construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF. 
No s'ha de rebutjar cap material obtingut de l'excavació sense l'autorització expressa 
de la DF. 
En el cas d'excavació de terra vegetal, en el cas en que es vulgui utilitzar en l'obra 
(recobriment de talussos, etc.), s'ha d'emmagatzemar separada de la resta de productes 
de l'excavació. 
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. 
 
EXCAVACIONS AMB MITJANS MANUALS O MECÀNICS: 
Les terres s'han de treure de dalt a baix sense soscavar-les. 
A la vora d'estructures de contenció prèviament realitzades, la màquina ha de 
treballar en direcció no perpendicular a ella i deixar sense excavar una zona de 
protecció d'amplària >= 1 m que s'haurà d'extreure després manualment. 
S'ha d'impedir l'entrada d'aigües superficials, especialment a la vora dels talussos. 
Els treballs de protecció contra l'erosió de talussos permanents (mitjançant cobertura 
vegetal i cunetes), s'han de fer com més aviat millor. 
No s'han d'acumular els productes de l'excavació a la vora de l'excavació. 
L'excavació s'ha de fer per franges horitzontals. 
 
EXCAVACIONS EN ROCA: 

En excavacions per a ferms, s'ha d'excavar 15 cm o més, per sota de la cota inferior 
de la capa més baixa del ferm i s'ha de reblir amb material adequat. 
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. 
En cas de detecta zones inestables s'han d'adoptar les mesures de correcció 
necessàries d'acord amb les instruccions de la DF. 
 
EXCAVACIÓ MITJANÇANT EXPLOSIUS: 
S'ha de justificar, amb mesures del camp elèctric de terreny, l'adequació del tipus 
d'explosius i dels detonadors. 
La programació de les càrregues de la voladura s'ha de fer considerant el tipus de 
roca, el tipus d'estructures properes i la separació entre la voladura i l'estructura. 
L'obtenció d'aquests paràmetres i la determinació dels estudis preliminars a 
realitzar, s'ha de fer segons el que determina la UNE 22381. 
La vibració no ha de sobrepassar els límits de velocitat definits en la Taula 1 de la 
norma UNE 22381 en funció del tipus d'estructura existent en les proximitats, 
classificada segons els grups definits en l'article 3 de la mateixa norma. 
Abans d'iniciar les voladures s'ha de tenir tots els permisos i s'ha d'adoptar les 
mesures de seguretat necessàries. 
L'aprovació inicial del Programa per part de la DF pot ser reconsiderada si la 
naturalesa del terreny o altres circumstàncies ho fan aconsellable, essent necessària 
la presentació d'un nou programa de voladures. 
L'adquisició, el transport, l'emmagatzematge, la conservació, la manipulació i l'ús de 
metxes, detonadors i explosius, s'han de regir per les disposicions vigents, 
complementades amb les instruccions que figurin en la DT o en el seu defecte, fixi la 
DF. 
S'ha de senyalitzar convenientment la zona afectada per a advertir al públic del 
treball amb explosius. 
S'ha de tenir una cura especial pel que fa a la càrrega i encesa de barrinades; cal 
avisar de les descàrregues amb prou antelació per a evitar possibles accidents. 
La DF pot prohibir les voladures o determinats mètodes de barrinar si els considera 
perillosos. 
El sistema d'execució ha de permetre d'obtenir un material amb la granulometria 
adequada a l'ús definitiu previst. 
Si com a conseqüència de les barrinades les excavacions tenen cavitats on l'aigua pot 
quedar retinguda, s'han de reblir aquestes cavitats amb material adequat. 
Les vibracions transmeses al terreny per la voladura no han de ser excessives, si és 
així s'ha d'utilitzar detonadors de microretard per a l'encesa. 
La perforació s'ha de carregar fins a un 75% de la seva fondària total. En roca molt 
fissurada, es pot reduir la càrrega al 55%. 
El personal destinat a l'ús dels explosius ha d'estar degudament qualificat i 
autoritzat i ha de ser designat especialment per la DF. 
Abans d'introduir la càrrega, la barrinada s'ha de netejar adequadament per tal 
d'evitar fregaments, travaments dels cartutxos d'explosiu, etc. 
En detectar la presència d'aigua a l'interior de les barrinades descendents, s'han de 
prendre les mesures oportunes, utilitzant l'explosiu adequat. 
Quan la temperatura a l'interior de les barrinades excedeixi els 65°C, no s'han de 
carregar sense prendre precaucions especials aprovades per la DF. 
En les càrregues contínues, els cartutxos de cada filera han d'estar en contacte. 
En les càrregues discontínues amb intervals buits o inerts entre els cartutxos, s'ha 
d'assegurar la detonació dels mateixos per mitjà de cordó detonant o un sistema 
d'iniciació adequat. En el cas d'utilitzar espaiadors, han de ser de material 
antiestàtic que no propagui la flama. 
La quantitat d'explosiu introduït en cada barrinada ha de ser, com a màxim, la 
calculada teòricament. 
No poden realitzar-se simultàniament, en un mateix front o tall de treball, la 
perforació i la càrrega de les barrinades, si no ho autoritza explícitament la DF. 
El cartutx-enceb s'ha de preparar just abans de la càrrega. 
L'ús de més d'un cartutx-enceb per barrinada ha de ser autoritzat per la DF. 
El detonador ha de ser suficientment enèrgic com per a assegurar l'explosió del 
cartutx-enceb, inclús a l'aire lliure. 
En el cas d'utilitzar cordó detonant al llarg de tota la barrinada, el detonador s'ha 
d'adossar al començament del cordó, amb el fons del mateix dirigit en el sentit de la 
detonació. 
Tot cartutx encebat que no s'utilitzi ha de ser privat del seu detonador, fent 
l'operació la mateixa persona que va preparar l'enceb. 
L'ataconat de les barrinades ha d'assegurar el confinament de l'explosió. 
El material utilitzat per a l'ataconat ha de ser de plàstic, antiestàtic i no ha de 
propagar la flama. 
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Per a fer l'ataconat s'han d'utilitzar atacadors de fusta o d'altres materials que no 
produeixin espurnes o càrregues elèctriques en contacte amb les parets de la 
barrinada. No han de tenir angles o arestes que puguin trencar l'envoltura dels 
cartutxos, els cordons o les metxes. 
La pega s'ha de fer en el menor temps possible des de la càrrega de les barrinades. 
Tota barrinada carregada ha d'estar sota vigilància quan sigui accessible o no estigui 
degudament senyalitzada. 
Abans d'encendre les metxes el responsable de la voladura ha de comprovar que tots els 
accessos estan sota vigilància per mitjà d'operaris o de senyals òptiques o 
acústiques. 
La vigilància no s'ha de treure fins que s'autoritzi l'accés als talls de treball. 
Abans de fer la pega, el responsable de la voladura s'ha d'assegurar de que tot el 
personal està resguardat. Ha de ser l'últim en deixar el tall i posar-se a resguard. 
Abans de reprendre els treballs, el responsable de la voladura ha de reconèixer el 
front, posant especial atenció a la possible existència de barrinades fallides. 
En el cas de fronts convergents o que avancin en direccions oposades amb risc que la 
pega d'un d'ells pugui provocar projeccions o caigudes de pedres sobre l'altre, s'han 
de suspendre els treballs i avisar a la DF. 
No es pot utilitzar metxa ordinària per a disparar més de sis barrinades en cada pega 
si no és amb l'autorització expressa de la DF i seguint les seves indicacions. 
La llargària de la metxa des de la boca de la barrinada ha de ser, com a mínim, d'1,5 
m. La metxa testimoni, quan s'utilitzi, ha de ser la meitat de l'anterior. Aquesta 
última s'ha d'encendre primer. 
S'ha de contar el número de barrinades explosionades i, en cas de dubte o quan s'hagi 
contat menys detonacions que barrinades, no es pot tornar al front fins al cap de 
mitja hora. 
Les barrinades fallides han de ser degudament senyalitzades i notificades a la DF. 
S'han de neutralitzar el més aviat possible seguint les indicacions de la DF. 
Queda prohibit recarregar fons de barrinades per a continuar la perforació. 
En el cas de pega elèctrica, s'ha de prendre precaucions per a evitar la presència de 
corrents estranyes. No s'han d'encebar explosius ni carregar barrinades amb 
possibilitat de que es produeixin tempestes. 
Els conductors elèctrics de la línia de tir han de ser individuals i han d'estar 
degudament aïllats. No poden estar en contacte amb elements metàl·lics. 
Els detonadors elèctrics s'han de connectar en sèrie. No s'han d'utilitzar més dels 
que puguin ser disparats amb seguretat. 
S'ha de comprovar el circuit amb els detonadors connectats a la línia de tir, des del 
refugi per a l'accionament de l'explosor. 
Fins al moment del tir la línia ha d'estar desconnectada de l'explosor i en curt 
circuit. L'artiller ha de tenir sempre les manetes del explosor. L'explosor i el 
comprovador de línia han de ser homologats. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferència entre 
els perfils transversals del terreny aixecats abans de començar les obres i els 
perfils teòrics assenyalats als plànols, amb les modificacions aprovades per la DF. 
No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, 
ni la càrrega i el transport del material ni els treballs que calguin per a reomplir-
lo. 
Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes 
operacions faci falta per a una correcta execució de les obres. 
També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el 
desmunt i les zones on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació, 
si s'escau. 
Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat 
totes les prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures. 
No s'inclou dins d'aquest criteri el tall previ de les excavacions amb explosiu. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones 
técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 
* Orden de 28 de septiembre de 1989 por la que se modifica el articulo 104 del pliego 
de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75). 
Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del 
pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes 
relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones. 
UNE 22381:1993 Control de vibraciones producidas por voladuras 

Real Decreto 863/1985 de 2 de abril, por el que se aprueba el Reglamento General de 
Normas Básicas de Seguridad Minera. 
Orden de 20 de marzo de 1986 por la que se aprueban determinadas Instrucciones 
Técnicas complementarias relativas a los capítulos IV,V,VII,IX y X del Reglamento 
General de Normas Básicas de Seguridad Minera 
Orden de 20 de marzo de 1986 por la que se aprueban determinadas Instrucciones 
Técnicas complementarias relativas a los capítulos IV,V,VII,IX y X del Reglamento 
General de Normas Básicas de Seguridad Minera 
 
 
 
G224 - REPÀS DE SÒLS I TALUSSOS, I PICONATGE DE TERRES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
G2243011,G2241010. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Conjunt d'operacions necessàries per a conseguir un acabat geomètric de l'element, 
realitzades amb mitjans mecànics. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Acabat i allisada de talussos 
- Repàs i piconatge del sòl de rasa i compactació del 95% PM 
- Repàs i piconatge d'esplanada i compactació del 95% PM 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball (no inclou entibació) 
- Situació dels punts topogràfics 
- Execució del repàs 
- Compactació de les terres, en el seu cas 
 
CONDICIONS GENERALS: 
La qualitat del terreny posterior al repàs requereix l'aprovació explícita de la DF. 
La superfície no ha de tenir material engrunat o fluix i les esquerdes i els forats 
han de quedar reblerts. 
 
SÒL DE RASA: 
El fons de la rasa ha de quedar pla i nivellat. 
L'acord entre el sòl i els paraments ha de quedar en angle recte. 
Toleràncies d'execució: 
- Planor:  ± 15 mm/3 m 
- Nivells:  ± 50 mm 
 
ESPLANADA: 
El terra de l'esplanada ha de quedar pla i anivellat. 
No han de quedar zones que puguin retenir aigua. 
Toleràncies d'execució: 
- Planor (NLT 334):  ± 15 mm/3 m 
- Nivells:  ± 30 mm 
 
TALUSSOS: 
Els talussos han de tenir el pendent, la forma i l'aspecte especificats a la DT amb 
les indicacions específiques que, en el seu cas, determini la DF. 
Els canvis de pendent i l'acord amb el terreny han de quedar arrodonits i suavitzats 
de manera que no originin discontinuïtats visibles. 
Toleràncies d'execució: 
- Variació en l'angle del talús:  ± 2° 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
S'han de suspendre els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 2°C. 
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. 
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S'han d'eliminar de la superfície, qualsevol material tou, inadequat o inestable 
(bosses d'aigua, argiles expandides, turbes, etc.), que no pugui compactar-se 
adequadament, els forats que en resultin, s'han de reblir amb material adequat, segons 
les instruccions de la DF. 
L'aportació de terres per a correcció de nivells ha de ser la mínima possible, de les 
mateixes existents i de compacitat igual. 
El repàs s'ha de fer poc abans d'executar l'acabat definitiu. 
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. 
Quan s'utilitzi corró vibratori per a compactar, ha de donar-se al final unes passades 
sense aplicar-hi vibració. 
En cas d'imprevistos, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF. 
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i 
d'emmagatzematge i transport de productes de construcció. 
 
ESPLANADA: 
Després de la pluja no s'ha de realitzar cap operació fins que l'esplanada s'hagi 
assecat. 
En el cas que el material trobat correspongui a un sòl classificat com a tolerable, la 
DF pot ordenar la seva substitució per un sòl classificat com a adequat, fins a un 
gruix de 50 cm. 
En el cas que el material trobat correspongui a un sòl classificat com a inadequat, 
s'ha de substituir per un sòl classificat com adequat, a la fondària i condicions que 
indiqui la DF. 
Els pous i forats que apareguin s'han de reblir i estabilitzar fins que la superfície 
sigui uniforme. 
S'ha de localitzar les àrees inestables amb ajuda d'un supercompactador de 50 t, 
segons el definit en l'article 304 del PG 3/75 modificat per ORDEN FOM/1382/2002. 
 
TALUSSOS: 
L'acabat i allisada de parets atalussades s'ha de fer per a cada fondària parcial no 
més gran de 3 m. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones 
técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos 
del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes 
relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones. 
 
 
 
G226 - TERRAPLENAT I PICONATGE DE TERRES I GRANULATS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
G226K211. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Estesa i compactació de terres per tongades de diferents materials, en zones de 
dimensions que permeten la utilització de maquinària, amb la finalitat d'aconseguir 
una plataforma de terres superposades. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Estesa i piconatge de sòl amb humectació posterior de les terres 
- Estesa i piconatge de sòl amb dessecació posterior de les terres 
- Estesa i piconatge de tot-ú sense cap tractament 
- Estesa i piconatge de tot-ú amb humectació posterior 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Situació dels punts topogràfics 
- Execució de l'estesa 

- Humectació o dessecació de les terres, en cas necessari 
- Compactació de les terres 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Les terres han de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions. 
La composició granulomètrica del tot-u ha de complir les especificacions fixades al 
seu plec de condicions. 
Els materials han de complir les condicions bàsiques següents: 
- Posada en obra en condicions acceptables 
- Estabilitat satisfactòria 
- Deformacions tolerables a curt i llarg termini, per les condicions de servei 
previstes 
El tipus de sòl utilitzat en la zona de coronament del terraplè ha de ser adequat o 
seleccionat, en el fonament i nucli es pot utilitzar a més el tolerable. 
No es poden utilitzar sòls expansius o colapsables tal i com es defineixen en 
l'article 330.4.4 del PG 3/75 Modificat per ORDEN FOM 1382/2002, en la zona exterior 
del terraplè (coronament i zones laterals). 
En la zona del nucli, l'ús de sòls expansius, colapsables, amb guix, amb sals 
solubles, amb matèria orgànica o amb qualsevol altre tipus de material marginal, han 
de complir l'especificat en l'article 330.4.4. del PG 3/75 modificat per ORDEN FOM 
1382/2002. 
A més dels sòls naturals, es podran utilitzar terres naturals provinents d'excavació o 
d'aportació, i a més, també es podran fer servir els productes provinents de processos 
industrials o manipulats, sempre que compleixin les prescripcions del PG3.  
Els sòls colapsables són aquells que pateixen un assentament superior al 1% de 
l'altura inicial de la mostra al realitzar l'assaig segons NLT 254 i pressió d'assaig 
de 0,2 MPa. Aquests es podran utilitzar en fonaments sempre que es realitzi un estudi 
especial que defineixi les disposicions i cures a adoptar per al seu ús, depenent de 
la funcionalitat del terraplè, el grau de colapsabilitat del sòl, i les condicions 
climàtiques i de nivells freàtics. 
S'hauran de compactar per la part humida, amb relació a la humitat òptima de l'assaig 
Próctor de referència compresa entre el 1 i el 3%. 
L'ús de sòls amb altres sals solubles en aigua dependrà del seu contingut. Així, per a 
qualsevol zona del terraplè, es podran utilitzar les que tinguin un contingut inferior 
al 0,2%. Si hi hagués un contingut superior al 1%, s'hauria de realitzar un estudi 
especial aprovat pel Director d'obra per a autoritzar el seu ús. 
Quan el terraplè pugui estar subjecte a inundacions només es podran utilitzar terres 
adequades o seleccionades. 
No s'han d'utilitzar sols inadequats en cap zona del terraplè. 
El material de cada tongada ha de tenir les mateixes característiques. 
Els talussos perimetrals han de ser els fixats per la DF. 
El gruix de cada tongada ha de ser uniforme. 
El gruix de cada tongada ha de ser l'adequat per tal d'obtenir el grau de compactació 
exigit amb els mitjans que es disposen. 
L'acord amb zones de desmunt en sentit longitudinal i transversal, ha de ser suau, amb 
pendents inferiors a 1:2. 
Gruix de cada tongada :  >= 3/2 mida màxima material 
Pendent transversal de cada tongada: 4% 
Mòdul de deformació vertical (assaig de càrrega sobre placa NLT 357): 
- Fonament, nucli i zones exteriors: 
     - Sòls seleccionats :  >= 50 MPa 
     - Resta de sòls :  >= 30 MPa 
- Coronament: 
     - Sòls seleccionats :  >= 100 MPa 
     - Resta de sòls :  >= 60 MPa 
Grau de compactació: >= 95% PM 
Compactació de la coronació/esplanada: >= 100% PM 
Petjada admissible (nucli): <= 5 mm 
Toleràncies d'execució: 
- Variació en l'angle del talús:  ± 2° 
- Espessor de cada tongada:  ± 50 mm 
- Nivells: 
     - Zones de vials:  ± 30 mm 
     - Resta de zones:  ± 50 mm 
- Grau d'humitat desprès de la compactació (desviació respecte al nivell òptim de 
l'assaig Pròctor): 
     - Sòls seleccionats, adequats o tolerables:  - 2%,  + 1% 
     - Sòls expansius o colapsables:  - 1%,   + 3% 
 
SÒLS EN FONAMENTS DE TERRAPLÈ: 
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Es defineix com a fonament de terraplè la part que està per sota de la superfície 
original del terreny i que ha estat buidada en l'esbrossada o al fer una excavació 
addicional degut a la presència de material inadequat. L'espessor mínim serà d'1 m. 
El terra de la base del terraplè ha de quedar pla i anivellat. 
En els fonaments, s'utilitzaran sòls tolerables, adequats o seleccionats, sempre que 
les condicions de drenatge o estanquitat ho permetin, que les característiques del 
terreny siguin les adequades, i que l'índex CBR, corresponent a les condicions de 
compactació de posada en obra, sigui CBR >= 3 (UNE 103502). 
La utilització de sòls amb guix ha d'estar autoritzada pel Director d'obra, i a més, 
el contingut d'aquesta substància haurà de ser < 0,2% per a qualsevol zona de 
terraplè.  
En terraplens de més de 5 metres d'altura, es podran utilitzar sòls que continguin 
fins a un 2% de matèria orgànica; per a un contingut superior, s'haurà de realitzar un 
estudi especial aprovat pel Director d'obra. 
Gruix: >= 1 m 
 
SÒLS EN NUCLI DE TERRAPLÈ: 
Es defineix com a nucli de terraplè a la zona compresa entre el fonament i la 
coronació. 
En el nucli, s'utilitzaran sòls tolerables, adequats o seleccionats, sempre que 
l'índex CBR, corresponent a les condicions de compactació de posada en obra, sigui CBR 
>= 3 (UNE 103502).  
La utilització de sòls marginals o amb un índex CBR < 3, pot venir condicionada per 
problemes de resistència, deformabilitat i posada en obra; per tant, el seu ús no és 
aconsellable, a no ser que es justifiqui el seu ús mitjançant un estudi especial. 
L'ús d'altres tipus de sòls, es farà segons l'article 330.4.4 del PG-3. 
Els sòls expansius són aquells que tenen un inflament lliure superior al 3% al 
realitzar l'assaig segons UNE 103601. Aquests es podran utilitzar en el nucli sempre 
que es realitzi un estudi especial que defineixi les disposicions i cures a adoptar 
durant la construcció, depenent de la funcionalitat del terraplè, les característiques 
de permeabilitat de la coronació i espigons, el inflament lliure, i les condicions 
climàtiques. 
S'hauran de compactar lleugerament per la part humida, amb relació a la humitat òptima 
de l'assaig Próctor de referència compresa entre el 1 i el 3%. 
La utilització de sòls amb guix en nucli de terraplè ha d'estar autoritzada pel 
Director d'obra, i a més, el contingut en aquesta substància haurà d'estar entre: 
- 0,2-2%: Si la necessitat d'adoptar mesures per a l'execució 
- 2-5%: Utilitzant cures i materials amb característiques especials en coronació i 
espigons 
- 5-20%: Quan el nucli formi una massa compacta i impermeable, i es disposi de mesures 
de drenatge i impermeabilització 
Si es superés el 20%, no s'utilitzarien en cap zona del replè. 
En terraplens de menys de 5 metres d'altura, es podran utilitzar sòls que continguin 
fins a un 5% de matèria orgànica per a la zona del nucli. 
 
SÒLS EN CORONACIÓ DE TERRAPLÈ: 
Es defineix com a coronació la franja superior de terres del terraplè, amb una 
fondària de més de 50 cm, i amb un gruix de 2 tongades com a mínim. 
En la coronació, s'utilitzaran sòls adequats o seleccionats, sempre que la seva 
capacitat de suport sigui l'adient per a l'esplanada prevista, i que l'índex CBR, 
corresponent a les condicions de compactació de posada en obra, sigui CBR >= 5 (UNE 
103502). 
No s'han d'utilitzar sòls expansius o col·lapsables, però sí que es podran fer servir 
materials naturals o tractats, sempre que compleixin les condicions de capacitat de 
suport exigides. 
Si existís sota la coronació material expansiu, col·lapsable, o amb un contingut de 
més del 2% en sulfats solubles, la coronació hauria d'evitar la filtració d'aigua cap 
a la resta de terraplè. 
La utilització de sòls amb guix ha d'estar autoritzada pel Director d'obra, i a més, 
el contingut d'aquesta substància haurà de ser < 0,2% per a qualsevol zona de 
terraplè.  
En la coronació del terraplè es podran utilitzar sòls que continguin fins a un 1% de 
matèria orgànica. 
 
PEDRAPLENS: 
El gruix màxim de les tongades, un cop compactades, haurà de ser <= 1,35 m o <= a 3 
cops la mida màxima de l'àrid. En tot cas, el gruix de la tongada haurà de ser sempre 
superior a 3/2 de la mida màxima del material a utilitzar. 

La superfície de les tongades haurà de tenir una pendent transversal al voltant del 
4%, per a assegurar l'evacuació de les aigües sense perill d'erosió i evitar la 
concentració d'abocaments. 
S'ha d'aconseguir una correcta compactació del pedraplè, i per a fer-ho, es compactarà 
una franja de una amplada mínima de 2 metres des del canto del talús, en tongades més 
primes i mitjançant maquinària apropiada. No obstant, si el Contractista ho 
sol·licita, i ho aprova la DF, es podrà realitzar un altre mètode, en el que es dotarà 
al pedraplè d'un sobreample d'1 o 2 metres, que permetin operar amb la maquinària de 
compactació de manera que el pedraplè teòric quedi amb la compactació adequada. 
En la zona de transició el gruix de la tongada ha de ser decreixent des de la part mes 
baixa fins la part superior. Entre dues tongades successives cal que es compleixi que: 
I15/S85  < 5 
50/S50  < 25 
essent Ix l'obertura del tamís per el X% en pes del material de la tongada inferior, i 
Sx l'obertura del tamís per el X% en pes del material de la tongada superior. 
Característiques del pedraplè: 
- Porositat del terraplè:  < 30% (4 passades com a mínim del corró compactador) 
- Assentament produït per la última passada serà < 1% del gruix de la capa a compactar 
mesurat després de la primera passada 
- Assaig amb placa de càrrega (NLT 357):  els resultats a exigir en aquest assaig 
seran indicats en el  Projecte o pel Director de les obres. 
- Assaig de petjada (NLT 256):   
     - Zona de transició:  < 3 mm 
     - Per la resta:  < 5 mm 
Toleràncies de la superfície acabada: 
Les superfícies acabades del nucli i de la zona de transició es comprovaran amb 
estaques anivellades fins a precisió de centímetres, situades en l'eix i a banda i 
banda dels perfils transversals definits, amb una separació màxima de 20 m. Per a 
trams de longitud inferior a 100 m, es calcularà la diferència entre les cotes reals 
dels punts controlats i els seus valors teòrics (plànols), considerant-se positives 
les diferencies de cota corresponents a punts situats per sobre de la superfície 
teòrica. Els valors extrems, màxim positiu (D) i màxim negatiu (d), han de complir les 
següents condicions: 
- Condició 1: (D+d)/2  <= E/5  (E = gruix de l'última tongada) 
- Condició 2: (-E/2)  <= (D+d)/ 2 
- Condició 3: (D-d)/ 2  < 5 cm  (nucli); < 3 cm  (zona de transició) 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
S'han de suspendre els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 2°C. 
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: 
- Maquinària prevista 
- Sistemes de transport 
- Equip d'estesa i compactació 
- Procediment de compactació 
En el cas del reblert de tot-ú, l'aprobació de la DF del métode de treball proposat 
pel contractista, estarà condicionada al resultat d'un assaig en obra, que ha de 
complir les condicions definides en l'art. 333.7.5 del PG 3/75 (Modificat per ORDEN 
FOM 1382/2002). 
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les 
obres. 
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la 
partida. 
Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi 
han de referir totes les lectures topogràfiques. 
Escarificar i compactar la superfície que ha de rebre el terraplè; la profunditat de 
l'escarificació la definirà el Projecte, però la DF també la podrà definir en funció 
de la naturalesa del terreny. 
Aquests treballs no es realitzaran fins al moment previst i sobretot en les condicions 
òptimes per estar el menor temps possible exposats als efectes climatològics quan no 
s'utilitzin proteccions. 
En reblerts que s'executen en zones poc resistents, cal col·locar les capes inicials 
amb el gruix mínim necessari per tal de suportar les càrregues degudes a l'acció dels 
equips de moviment i compactació de terres. 
El material s'ha d'estendre per tongades successives, sensiblement paral·leles a la 
rasant final. 
Es podran utilitzar capes de materials granulars gruixuts o làmines geotèxtils per 
facilitar la posada en obra de les tongades, sempre i quan ho indiqui el Projecte. 
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Els equips de transport i d'estesa han d'operar per capes horitzontals, en tot l'ample 
de l'esplanada. 
No s'ha d'estendre cap tongada fins que la inferior compleixi les condicions exigides. 
L'aportació de terres per a correcció de nivells, s'ha de tractar com a coronació de 
terraplenat i la densitat a assolir no ha de ser inferior a la del terreny circumdant. 
S'han de mantenir els pendents i dispositius de desguàs necessaris per tal d'evitar 
entollaments, sense perill d'erosió. 
L'ampliació o recrescuda de terraplens existents s'ha de fer de forma escalonada o amb 
d'altres sistemes que garanteixin la unió amb el nou terraplé. 
En reblerts situats a mitja vessant, el pendent s'ha d'esglaonar per tal de garantir 
l'estabilitat. 
Els esglaons han de tenir les dimensions i el pendent adequats per tal de permetre el 
treball de la maquinària. 
El grau d'humitat ha de ser l'adequat per tal d'obtenir la densitat i el grau de 
saturació exigits en la DT, considerant el tipus de material, el seu grau d'humitat 
inicial i les condicions ambientals de l'obra. 
Si es necessària la humectació, un cop estesa la tongada, s'ha d'humitejar fins 
arribar al contingut òptim d'humitat, de manera uniforme ja sigui a la zona de 
procedència, a l'apilament, o a les tongades, sense que es formin embassaments, i fins 
a obtenir un mínim del 95% de la humitat òptima de l'assaig PM. 
Si el grau d'humitat de la tongada és superior a l'exigit, s'ha de dessecar mitjançant 
l'addició i mescla de materials secs o d'altres procediments adients. 
Després de la pluja no s'ha d'estendre una nova tongada, fins que l'última estigui 
seca, o s'ha d'escarificar afegint la tongada següent més seca, de forma que l'humitat 
resultant sigui l'adient. 
Quan s'utilitzi corró vibratori per a compactar, ha de donar-se al final unes passades 
sense aplicar-hi vibració. 
La compactació i el nombre de passades de corró han de ser les definides per la DF en 
funció dels resultats del assaigs realitzats a l'obra. 
S'ha d'evitar el pas de vehicles per sobre de les capes en execució, fins que la 
compactació s'hagi completat. 
Cal adoptar mesures de protecció de l'entorn davant la possible acció erosiva o 
sedimentaria de l'aigua reconduïda fora del terraplè. 
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i 
d'emmagatzematge i transport de productes de construcció. 
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats. 
En cas d'imprevistos, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF. 
 
SÒLS EN FONAMENTS DE TERRAPLÈ: 
Si es detecten zones inestables de petita superfície (bosses d'aigua, argiles 
expandides, turbes, etc.), s'han de sanejar d'acord amb les instruccions de la DF. 
S'ha de localitzar les àrees inestables amb ajuda d'un supercompactador de 50 t, 
segons el definit en l'article 304 del PG 3/75 modificat per ORDEN FOM/1382/2002. 
Els pous i forats que apareguin s'han de reblir i estabilitzar fins que la superfície 
sigui uniforme. 
En casos de fonamentació irregular, com ara terraplens a mitja costa o sobre altres 
existents, es seguiran les indicacions de la DF per tal de garantir la correcte 
estabilitat. 
El material a utilitzar en el terraplè s'ha d'emmagatzemar i d'utilitzar de forma que 
s'eviti la seva disgregació i contaminació. En cas de trobar zones segregades o 
contaminades per pols, per contacte amb la superfície de base o per inclusió de 
materials estranys, cal procedir a la seva eliminació. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones 
técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos 
del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes 
relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
El control d'execució inclou les operacions següents: 
- Preparació de la base sobre la que s'assentarà el terraplè. 

- Control de l'estesa: comprovació visual del gruix i amplada de les tongades 
d'execució i control de la temperatura ambient. 
- Humectació o dessecació d'una tongada. 
- Control de compactació d'una tongada. 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN PEDRAPLENS: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
Definició i comprovació del procés de compactació. Determinació de l'assentament patró 
o assentament corresponent a la compactació desitjada i del nombre de passades òptim 
de l'equip de compactació. 
Determinació de la granulometria (UNE 7-139) tant del material excavat com del 
material estès, i la granulometria i densitat del material compactat. Es prendran 
mostres de volum no inferior a 4 m3 i s'efectuaran al menys, 10 assaigs de cada tipus. 
Per a obtenir les dades corresponents al material compactat, es realitzaran calicates 
de 4 m2 de superfície com a mínim, que afectaran a tot el gruix de la tongada 
corresponent. Es realitzarà una inspecció visual de les parets de les calicates. 
Control del gruix de les tongades abans de compactar i mesura aproximada de l'amplada 
de les mateixes. 
Per a cada lot, es realitzaran les següents operacions de control, cada 2500 m2 o 
fracció diària compactada: 
- Determinació in situ de la humitat del sòl (NLT 103) 
- Assaig de placa de càrrega de 60 cm de diàmetre, realitzat in situ (DIN 18134) 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
S'ha de considerar com terraplè estructural el comprès fins el punt exterior del voral 
i no la berma amb els talussos definits als plànols. A efectes d'obtenir el grau de 
compactació exigit, els assaigs de control s'han de realitzar en la zona del terraplè 
estructural. 
S'han de seguir els criteris que en cada cas, indiqui la DF. Els punts de control de 
densitat i humitat han d'estar uniformement repartits en sentit longitudinal i 
aleatòriament distribuïts en la secció transversal de la tongada. 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN PEDRAPLENS: 
S'han de seguir els criteris que, en cada cas, determini la DF. 
Les plaques de càrrega es realitzaran en punts representatius, no afectats per 
partícules d'una grandària que pugui afectar a la representativitat de l'assaig. 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No es podrà iniciar l'execució del terraplè sense corregir els defectes observats a la 
base d'assentament. 
Donada la rapidesa de la cadena operativa “extracció-compactació”, la inspecció visual 
té una importància fonamental en el control dels terraplens, tant a nivell de 
materials com per a l'estesa. 
El contingut d'humitat de les capes compactades no serà causa de rebuig, excepte en el 
cas d'utilitzar, per causes justificades, sòls amb característiques expansives amb un 
inflament lliure <= 5%. 
El valor del mòdul d'elasticitat (segon cicle) obtingut a la placa de càrrega ha de 
complir les limitacions establertes al plec de condicions. 
Les densitats seques obtingudes en la capa compactada hauran de ser iguals o superiors 
a les especificades en el plec de condicions, en cada un dels punts de la mostra. Com 
a mínim, el 70% de punts haurà d'estar dins dels valors d'acceptació, i el 30% restant 
no podrà tenir una densitat inferior de més de 30 kg/cm3 respecte les establertes en 
el Projecte o per la DF. 
En cas d'incompliment, el contractista ha de corregir la capa executada, per 
recompactació o substitució del material. En general, s'ha de treballar sobre tota la 
tongada afectada (lot), a menys que el defecte de compactació estigui clarament 
localitzat. Els assaigs de comprovació de la compactació s'han d'intensificar el doble 
sobre les capes corregides. 
Qualsevol altre cas d'execució incorrecta serà responsabilitat del Contractista, i la 
seva obligació serà reparar sense cost els errors que s'hagin produït. 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN 
PEDRAPLENS: 
Els resultats de les mesures s'interpretaran subjectivament i amb amplia tolerància. 
La DF decidirà si aprovar, modificar o rebutjar el mètode de treball. 
La variació de les característiques dels materials a utilitzar podrà ser motiu 
suficient per replantejar el mètode de treball. 
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN PEDRAPLENS: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
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Vigilar i comprovar que l'estesa de les capes compleix les condicions del plec i els 
criteris fixats al tram de prova. 
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS 
D'INCOMPLIMENT EN PEDRAPLENS: 
Si no es compleix la condició 1, s'excavarà l'última tongada executada i es construirà 
una altra de gruix adequat. 
Si no es compleix la condició 2, s'executarà una nova tongada de gruix adequat. 
Per últim, si no es compleix la condició 3, s'afegirà una capa d'anivellació amb un 
gruix mínim no inferior a 15 cm sobre el nucli, o a 10 cm sobre la zona de transició, 
constituïda per material granular ben graduat, de característiques mecàniques no 
inferiors a les del material del pedraplè, i amb una mida màxima de 900 mm. 
 
 
 
G228 - REBLIMENT I PICONATGE D'ELEMENTS LOCALITZATS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
G2285H0F. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Reblert, estesa i piconatge de terres o granulats en zones que per la seva extensió 
reduïda, per precaucions especials o per altra motiu no permeti l'ús de la maquinària 
amb els que normalment s'executa el terraplè.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Rebliment i piconatge de rasa amb terres  
- Reblert de rases amb canonades o instal·lacions amb sorra natural o sorra de 

reciclatge de residus de la construcció o demolicions, provenint d'una planta 
legalment autoritzada per al tractament d'aquests residus  

- Reblert de rases i pous per a drenatges, amb graves naturals o graves de reciclatge 
de residus de la construcció o demolicions, provenint d'una planta legalment 
autoritzada per al tractament d'aquests residus  

- Rebliment i piconatge de flonjalls amb tot-ú  
- Rebliment no compactat de rasa amb tot-ú  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Preparació de la zona de treball 
- Situació dels punts topogràfics 
- Aportació del material en cas de graves, tot-u, o granulats reciclats 
- Execució del rebliment 
- Humectació o dessecació, en cas necessari  
- Compactació de les terres  
  
CONDICIONS GENERALS:  
Les zones del reblert son les mateixes que les definides per als terraplens: 
Coronament, nucli, zona exterior i fonament.  
Les tongades han de tenir un gruix uniforme i han de ser sensiblement paral·leles a la 
rasant.  
El material de cada tongada ha de tenir les mateixes característiques.  
El gruix de cada tongada ha de ser l'adequat per tal d'obtenir el grau de compactació 
exigit amb els mitjans que es disposen.  
En cap cas el grau de compactació de cada tongada ha de ser inferior al més alt que 
tinguin els sòls adjacents, en el mateix nivell.  
La composició granulomètrica de la grava ha de complir les condicions de filtratge 
fixades per la DF, en funció dels terrenys adjacents i del sistema previst d'evacuació 
d'aigua.  
Les terres han de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions.  
La composició granulomètrica del tot-u ha de complir les especificacions fixades al 
seu plec de condicions.  
En tota la superfície s'ha d'arribar, com a mínim, al grau de compactació previst 
expressat com a percentatge sobre la densitat màxima obtinguda en l'assaig Pròctor 
Modificat (UNE 103501).  
  
RASA:  
Toleràncies d'execució:  
- Planor:  ± 20 mm/m  
- Nivells:  ± 30 mm  

RASA PER A INSTAL·LACIÓ DE TUBERIES:  
El reblert ha d'estar format per dues zones:  
- La zona baixa a una alçària fins a 30 cm per damunt de la generatriu superior del 

tub 
- La zona alta, la resta de la rasa  
El material de la zona baixa no ha de tenir matèria orgànica. El material de la zona 
alta ha de ser de forma que no produeixi danys a la canonada instal·lada.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
S'han de suspendre els treballs en cas de pluja quan la temperatura ambient sigui 
inferior a 0°C en el cas de graves o de tot-u, o inferior a 2°C en la resta de 
materials.  
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les 
obres.  
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la 
partida.  
Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi 
han de referir totes les lectures topogràfiques.  
Excepte en les rases de drenatje, en la resta de casos s'ha d'eliminar els materials 
inestables, turba o argila tova de la base per al rebliment.  
L'ampliació o recrescuda de reblerts existents s'han de preparar de forma que es 
garanteixi la unió amb el nou reblert.  
Les zones que per la seva forma puguin retenir aigua a la seva superfície s'han de 
corregir abans de l'execució.  
El material s'ha d'estendre per tongades successives i uniformes, sensiblement 
paral·leles a la rasant final, i amb un gruix <= 25 cm.  
No s'ha d'estendre cap tongada fins que la inferior compleixi les condicions exigides.  
El material de cada tongada ha de tenir les característiques uniformes; en cas de no 
ser així, es buscaria la uniformitat mesclant-los amb els mitjans adequats.  
Un cop estesa la tongada, si fos necessari, s'ha d'humitejar fins arribar al contingut 
òptim d'humitat, de manera uniforme.  
Si el grau d'humitat de la tongada és superior a l'exigit, s'ha de dessecar mitjançant 
l'addició i mescla de materials secs o d'altres procediments adients.  
S'han de mantenir els pendents i dispositius de desguàs necessaris per tal d'evitar 
entollaments, sense perill d'erosió.  
Després de la pluja no s'ha d'estendre una nova tongada fins que l'última s'hagi 
assecat bé, o s'ha d'escarificar afegint la tongada següent més seca, de forma que 
l'humitat resultant sigui l'addient.  
En l'execució de reblerts en contacte amb estructures de contenció, les tongades 
situades a ambdós costats de l'element han de quedar al mateix nivell.  
Abans de la compactació cal comprovar que l'estructura amb la que estigui en contacte, 
ha assolit la resistència necessària.  
Quan s'utilitzi corró vibratori per a compactar, ha de donar-se al final unes passades 
sense aplicar-hi vibració.  
S'ha d'evitar el pas de vehicles per sobre de les capes en execució, fins que la 
compactació s'hagi completat.  
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i 
d'emmagatzematge i transport de productes de construcció.  
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats.  
En cas d'imprevistos, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.  
  
RASA PER A INSTAL·LACIÓ DE TUBERIES:  
El reblert definitiu s'ha de fer un cop aprobada la instal·lació per la DF.  
S'ha de compactar amb les precaucions necessàries per a no produïr moviments ni danys 
a la canonada instal·lada.  
  
GRAVES PER A DRENATGES:  
S'ha d'evitar l'exposició prolongada del material a la intempèrie.  
El material s'ha d'emmagatzemar i d'utilitzar de forma que s'eviti la seva disgregació 
i contaminació. En cas de trobar zones segregades o contaminades per pols, per 
contacte amb la superfície de base o per inclusió de materials estranys, cal procedir 
a la seva eliminació.  
Els treballs s'han de fer de manera que s'eviti la contaminació de la grava amb 
materials estranys.  
Quan la tongada hagi d'estar constituïda per materials de granulometria diferent, s'ha 
de crear entre ells una superfície contínua de separació.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
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m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.  
La partida d'obra inclou el subministrament i aportació del material en cas de graves, 
tot-u o material provinent del reciclatge de residus de la construcció, i no està 
inclòs en cas de que es tracti de terres.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones 
técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)  
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos 
del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes 
relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Inspecció visual de la base sobre la que s'assentarà el reblert.  

- Inspecció visual del material a la descàrrega dels camions, retirant el que 
presenti restes de terra vegetal, matèria orgànica o pedres de grandària superior a 
l'admissible.  

- Control de l'estesa: comprovació visual del gruix i amplada de les tongades 
d'execució i control de la temperatura ambient.  

- Control de compactació. Es considera com a lot de control, el material compactat en 
un dia, corresponent a una mateixa procedència i tongada d'estesa, amb una 
superfície màxima de 150 m2. Es realitzaran 5 determinacions de la humitat i 
densitat in-situ (ASTM D 30-17).  

- Assaig de placa de càrrega (DIN 18134), cada 450 m2, i al menys un cop per capa de 
reblert. En la zona d'aplicació de la placa es determinarà la humitat in-situ (NLT-
103).  

- Presa de coordenades i cotes a banda i banda i sobre l'eix de la plataforma en la 
coronació del reblert, i control de l'amplada de la tongada estesa, cada 20 m 
lineals com a màxim.  

- Inspecció visual per a detectar punts baixos capaços de retenir aigua.  

  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Es seguiran els criteris que en cada cas, indiqui la DF. En general, els punts de 
control de densitat i humitat estaran uniformement repartits en sentit longitudinal i 
aleatòriament distribuïts en la secció transversal de la tongada. En el cas de 
reblerts d'estreps o elements en els que es pugui produir una transició brusca de 
rigidesa, la distribució dels punts de control de compactació serà uniforme, a 50 cm 
dels paraments.  

  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

No es podrà iniciar l'execució del reblert sense corregir els defectes observats a la 
base d'assentament.  

Donada la rapidesa de la cadena operativa 'extracció-compactació', la inspecció visual 
té una importància fonamental en el control dels reblerts, tant a nivell de materials 
com per a l'estesa.  

La densitat obtinguda després de la compactació en coronació haurà de ser superior al 
100 % de la màxima obtinguda en el Próctor Modificat (UNE 103501), i del 95 % en la 
resta de zones. En tot cas, la densitat ha de ser >= a la de les zones contigües al 
replè.  

El contingut d'humitat de les capes compactades no serà causa de rebuig, excepte en el 
cas d'utilitzar, per causes justificades, sòls amb característiques expansives amb un 
inflament lliure <= 5%.  

El valor del mòdul d'elasticitat (segon cicle) obtingut a la placa de càrrega ha de 
complir les limitacions establertes al plec de condicions.  

En cas d'incompliment, el contractista corregirà la capa executada, per recompactació 
o substitució del material. En general, es treballarà sobre tota la tongada afectada 
(lot), a menys que el defecte de compactació estigui clarament localitzat. Els assaigs 
de comprovació de la compactació s'intensificaran al doble sobre les capes corregides. 

Qualsevol altre cas d'execució incorrecta serà responsabilitat del Contractista, i la 
seva obligació serà reparar sense cost algun els errors que hagin sorgit.   

 

 
G2R - GESTIÓ DE RESIDUS 
G2R3 - TRANSPORT DE RESIDUS D'EXCAVACIÓ A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ 
DE RESIDUS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
G2R35067. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l'obra: residu de 
construcció o demolició o material d'excavació. 
S'han considerat les operacions següents: 
- Transport o càrrega i transport del residu: material procedent d'excavació o residu 
de construcció o demolició 
- Subministrament i recollida del contenidor dels residus 
 
CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS: 
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir 
unes condicions de seguretat suficients. 
Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar 
alteracions perjudicials del material. 
El contenidor ha d'estar adaptat al material que ha de transportar. 
El trajecte que s'ha de recórrer ha de complir les condicions d'amplària lliure i de 
pendent adequades a la maquinària que s'utilitzi. 
 
TRANSPORT A OBRA: 
Transport de terres i material d'excavació o del rebaix, o residus de la construcció, 
entre dos punts de la mateixa obra o entre dues obres. 
Les àrees d'abocada han de ser les que defineixi el ¿Pla de Gestió de Residus de la 
Construcció i Enderrocs¿ de l'obra. 
L'abocada s'ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats al ¿Pla de Gestió de 
Residus de la Construcció i els Enderrocs¿ de l'obra. 
Les terres han de complir les especificacions del seu plec de condicions en funció del 
seu ús, i cal que tinguin l'aprovació de la DF. 
 
TRANSPORT A INSTAL.LACIÓ EXTERNA DE GESTIÓ DE RESIDUS: 
El material de rebuig que el ¿Pla de Gestió de Residus de la Construcció i els 
Enderrocs¿ i el que la DF no accepti per a reutilitzar en obra, s'ha de transportar a 
una instal·lació externa autoritzada, per tal de rebre el tractament definitiu. 
El contractista ha de lliurar al promotor un certificat on s'indiqui, com a mínim: 
- Identificació del productor dels residus 
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- Identificació del posseïdor dels residus 
- Identificació de l'obra de la qual prové el residu i en el seu cas, el número de 
llicència d'obra 
- Identificació del gestor autoritzat que ha rebut el residu i si aquet no fa la 
gestió de valorització o eliminació final del residu, la identificació, cal indicar 
també qui farà aquesta gestió 
- Quantitat en t i m3 del residu gestionat i la seva codificació segons codi LER 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS: 
El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi 
transportar, proveït dels elements que calen per al seu desplaçament correcte. 
Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin 
pèrdues en els trajectes utilitzats. 
 
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: 
La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la 
perillositat del mateix. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ O RESIDUS: 
m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li 
correspongui, incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de 
condicions tècniques, o qualsevol altre acceptat prèviament i expressament per la DF. 
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador. 
 
TERRES: 
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 
 
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión 
de los residuos de construcción y demolición 
Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de 
valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. 
Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se 
publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y lista europea de 
residuos. 
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la 
contaminación del medio ambiente producida por el amianto. 
Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de 
la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de 
la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de 
la construcció. 
 
 
 
G2R5 - TRANSPORT DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ A INSTAL·LACIÓ 
AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
G2R54267. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l'obra: residu de 
construcció o demolició o material d'excavació. 
S'han considerat les operacions següents: 

- Transport o càrrega i transport del residu: material procedent d'excavació o residu 
de construcció o demolició 
- Subministrament i recollida del contenidor dels residus 
 
RESIDUS ESPECIALS: 
Els residus especials sempre s'han de separar. 
Els residus especials s'han de dipositar en una zona d'emmagatzematge separada de la 
resta. 
Temps màxim d'emmagatzematge: 6 mesos. 
Els materials potencialment perillosos han d'estar separats per tipus compatibles i 
emmagatzemats en bidons o contenidors adequats, amb indicació del tipus de 
perillositat. 
El contenidor de residus especials ha de situar-se en un lloc pla, fora del trànsit 
habitual de la maquinària d'obra, per tal d'evitar vessaments accidentals 
Cal senyalitzar convenientment els diferents contenidors de residus especials, tenint 
en compte les incompatibilitats segons els símbols de perillositat representat en les 
etiquetes. 
Els contenidors de residus especials han d'estar tapats i protegits de la pluja i la 
radiació solar excessiva. 
Els bidons que contenen líquids perillosos (olis, desencofrants, etc.) s'han 
d'emmagatzemar en posició vertical i sobre cubetes de retenció de líquids per tal 
d'evitar fuites. 
Els contenidors de residus especials s'han de col·locar sobre un terra 
impermeabilitzat. 
 
CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS: 
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir 
unes condicions de seguretat suficients. 
Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar 
alteracions perjudicials del material. 
El contenidor ha d'estar adaptat al material que ha de transportar. 
El trajecte que s'ha de recórrer ha de complir les condicions d'amplària lliure i de 
pendent adequades a la maquinària que s'utilitzi. 
 
TRANSPORT A OBRA: 
Transport de terres i material d'excavació o del rebaix, o residus de la construcció, 
entre dos punts de la mateixa obra o entre dues obres. 
Les àrees d'abocada han de ser les que defineixi el ¿Pla de Gestió de Residus de la 
Construcció i Enderrocs¿ de l'obra. 
L'abocada s'ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats al ¿Pla de Gestió de 
Residus de la Construcció i els Enderrocs¿ de l'obra. 
Les terres han de complir les especificacions del seu plec de condicions en funció del 
seu ús, i cal que tinguin l'aprovació de la DF. 
 
TRANSPORT A INSTAL.LACIÓ EXTERNA DE GESTIÓ DE RESIDUS: 
El material de rebuig que el ¿Pla de Gestió de Residus de la Construcció i els 
Enderrocs¿ i el que la DF no accepti per a reutilitzar en obra, s'ha de transportar a 
una instal·lació externa autoritzada, per tal de rebre el tractament definitiu. 
El contractista ha de lliurar al promotor un certificat on s'indiqui, com a mínim: 
- Identificació del productor dels residus 
- Identificació del posseïdor dels residus 
- Identificació de l'obra de la qual prové el residu i en el seu cas, el número de 
llicència d'obra 
- Identificació del gestor autoritzat que ha rebut el residu i si aquet no fa la 
gestió de valorització o eliminació final del residu, la identificació, cal indicar 
també qui farà aquesta gestió 
- Quantitat en t i m3 del residu gestionat i la seva codificació segons codi LER 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS: 
El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi 
transportar, proveït dels elements que calen per al seu desplaçament correcte. 
Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin 
pèrdues en els trajectes utilitzats. 
 
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: 
La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la 
perillositat del mateix. 
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ O RESIDUS: 
m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li 
correspongui, incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de 
condicions tècniques, o qualsevol altre acceptat prèviament i expressament per la DF. 
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador. 
 
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: 
Es considera un increment per esponjament d'un 35%. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión 
de los residuos de construcción y demolición 
Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de 
valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. 
Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se 
publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y lista europea de 
residuos. 
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la 
contaminación del medio ambiente producida por el amianto. 
Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de 
la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de 
la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de 
la construcció. 
 
 
 
G2RA - DISPOSICIÓ DE RESIDUS A INSTAL·LACIO AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
G2RA7LP0,G2RA61H0,G2RAAGLO. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l'obra: residu de 
construcció o demolició o material d'excavació. 
S'han considerat les operacions següents: 
- Deposició del residu no reutilitzat en la instal·lació autoritzada de gestió on se 
li aplicarà el tractament de valorització, selecció i emmagatzematge o eliminació 
 
DISPOSICIÓ DE RESIDUS: 
Cada fracció s'ha de dipositar al lloc adequat legalment autoritzat per a que se li 
apliqui el tipus de tractament especificat en la DT: valorització, emmagatzematge o 
eliminació. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: 
La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la 
perillositat del mateix. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIO INERTS O NO ESPECIALS I DE MATERIAL 
D'EXCAVACIÓ: 
m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida 
corresponent. 
 
DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ ESPECIALS: 
kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida 
corresponent. 
 
DISPOSICIÓ DE RESIDUS: 

La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de cada tipus de residu 
al centre corresponent. 
Inclou el cànon d'abocament del residu a dipòsit controlat segons el que determina la 
Llei 8/2008, el pagament del qual queda suspès segons la Llei 7/2011. 
La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informació 
necessària per complimentar el certificat de disposició de residus, d'acord amb 
l'article 5.3 del REAL DECRETO 105/2008. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión 
de los residuos de construcción y demolición 
Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de 
valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. 
Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se 
publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y lista europea de 
residuos. 
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la 
contaminación del medio ambiente producida por el amianto. 
Llei 8/2008, del 10 de juliol, de finançament de les infraestructures de gestió dels 
residus i dels cànons sobre la disposició del rebuig dels residus. 
Llei 7/2011, del 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres. 
Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de 
la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de 
la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de 
la construcció. 
 
 
 
G3 - FONAMENTS I MURS DE CONTENCIÓ 
G3J - GABIONS I ESCULLERES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
G3J21610. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació d'estructures de pedra o blocs irregulars de formigó, per tal d'estabilitzar 
talussos o fer defenses marítimes o fluvials. 
S'han considerat les unitats d'obra següents: 
- Gabions reblerts amb pedra d'aportació o amb pedra extreta del lloc on es fan 
- Esculleres amb blocs de pedra sobre fons no submergit 
- Esculleres amb blocs de pedra sobre fons submergit 
- Esculleres amb blocs de formigó, cúbics o en formes d'estrella 
- Concertat de les pedres de la superfície de l'escullera 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Estructures de gabions: 
- Replanteig dels gabions 
- Preparació de la base 
- Estesa de la caixa de tela metàl·lica 
- Ancoratge de la base de la caixa 
- Reblert de la caixa amb pedra triada de la vora de l'obra o subministrada segons el 
cas 
- Apuntalament dels costats de la caixa durant la construcció 
- Tancat i lligat final 
- Neteja i retirada de runa i material sobrant 
Esculleres sobre fons no submergit: 
- Replanteig de l'escullera 
- Preparació de la base 
- Subministrament i col·locació de les pedres 
- Retirada de runa i material sobrant 
Esculleres sobre fons submergit: 
- Replanteig de l'escullera 
- Protecció de la zona de treball 
- Subministrament dels blocs 
- Transport fins al lloc de col·locació 
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- Col·locació dels blocs 
- Retirada de runa i material sobrant 
Concertat d'escullera: 
- Manipulació dels blocs prèviament col·locats, amb maquinària adequada 
- Rebliment dels forats amb blocs de grandària més petita, fins a 1/3 del pes 
especificat 
 
ESTRUCTURA DE GABIONS: 
Estructura de caixes formades amb tela metàl·lica de filferro de torsió triple d'acer 
galvanitzat en calent, reblertes amb pedra natural o grava de pedrera, triada a 
l'obra, o d'aportació. 
Ha de tenir la secció prevista a la DT. 
Ha de ser estable. 
Les cares han de ser planes i les arestes rectes. 
La forma final de la caixa ha de ser uniforme, sense bonys ni d'altres deformacions. 
El gabió ha de tenir totes les cares tancades amb tela metàl·lica. 
Les arestes han d'estar reforçades amb filferro de diàmetre igual o superior a 1,25 el 
diàmetre de la malla. 
Ha d'estar lligat als gabions del costat i de sota amb filferro de les mateixes 
característiques. 
Si està col·locat a sobre d'un altre gabió, no han de coincidir els junts verticals. 
Les pedres han de ser de la grandària indicada a la DT i en tot cas de diàmetre 
superior al pas de malla. 
Toleràncies d'execució: 
- Llargària:  ± 3% 
- Amplària:  ± 3% 
- Alçària:  ± 5% 
 
ESCULLERA: 
Estructura formada per blocs de pedra o formigó, classificats per grandària, 
dipositats de forma irregular. 
Ha de tenir la secció prevista a la DT. 
Ha de ser estable. 
Els blocs han d'estar col·locats i han de tenir la grandària especificada per la DT. 
Com a mínim el 70% dels blocs de pedra han de tenir el pes indicat a la DT. 
Les pedres han de tenir el diàmetre equivalent especificat a la DT. 
Els blocs han d'estar col·locats de manera que no coincideixin els junts verticals. 
El front ha de ser uniforme, no han d'haver-hi blocs sobresortits o enfonsats respecte 
la superfície general d'acabat. 
Toleràncies d'execució: 
- Llàrgaria:  ± 3% 
- Amplària:  ± 3% 
- Planor: - 120 mm, + 300 mm 
- Alçària:  ± 5% 
L'amplada i el gruix de les capes, no han de ser inferiors als valors previstos de 
projecte corresponents a la cota de treball. 
En el cas que serveixi de recolzament a blocs acròpods: 
- Defectes localitzat amidats verticalment respecte del perfil teòric: <= 1/6 alçària 
dels blocs de la coraça 
- Promig sobre tres perfils reals distants 10 m:  <= 1/10 alçària dels blocs de la 
coraça 
El conjunt dels defectes localitzats no ha de donar toleràncies promig superiors a les 
esmentades anteriorment. 
 
CONCERTAT D'ESCULLERA: 
Les cares vistes dels blocs han de coincidir amb el pla del talús definit en el 
projecte, sense arestes ni pics que sobrepassin aquesta superfície. 
Hi haurà continuïtat entre blocs del pes especificat, de manera que un bloc sempre 
sigui col·lateral amb un mínim de dos que tinguin un pes especificat. 
Els forats han d'estar omplerts amb pedres de mida més petita, que es falcaran amb 
força, de manera que el conjunt quedi massís i que l'escullera resulti amb el 
suficient travament. 
Les cares vistes han de tenir una superfície sensiblement plana i regular. 
El percentatge de cares vistes que pertanyin a blocs del pes mínim especificat ha de 
ser, en superfície: 
- Pes de l'escullera < 1 t:  >= 80% 
- Pes de l'escullera entre 1 i 2 t:  >= 75% 
- Pes de l'escullera > 2 t:  >= 70% 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 
ESTRUCTURA DE GABIONS: 
Abans de començar la col·locació ha d'estar preparada la seva base segons les 
indicacions de la DT. 
El fons de la malla s'ha d'ancorar a la base amb barres de ferro col·locades a les 
cantonades. 
Les cares més llargues de la malla s'han d'apuntalar amb taulons per evitar 
deformacions. 
Els costats més llargs del gabió s'han de lligar entre ells amb tirants de filferro 
cada 33 cm d'alçària, i amb separacions horitzontals de 50 cm. 
Les pedres s'han de col·locar deixant el nombre de forats més petit possible, i posant 
les més grosses als paraments. 
 
ESCULLERA: 
Ha d'haver-hi coincidència entre el material transportat i el document d'identificació 
expedit a la pedrera. 
Els llocs de descàrrega s'han d'ajustar als previstos en la DT. 
Abans de començar la col·locació ha d'estar preparada la seva base segons les 
indicacions de la DT. 
Si l'escullera és de blocs prefabricats de formigó, no es permet l'abocament dels 
blocs. 
L'edat mínima dels blocs en el moment de la seva col·locació ha de ser de 28 dies. 
En esculleres sobre fons no submergit de pedra natural, el material s'ha de col·locar 
segons les seccions transversals indicades al Projecte, i de manera que no es formin 
segregacions a l'escullera. L'abocada de material ha de ser a una altura inferior a 30 
cm, i un cop col·locat, no ha de presentar zones mal consolidades o amb direccions 
preferents. 
Cada bloc ha d'estar ben assentat i a la posició correcta abans de col·locar-ne 
d'altres. 
En els massissos de fonamentació de murs de blocs, la part superior de la banqueta 
s'ha d'enrasar, massissant-se els forats amb material disposat de forma que es 
proporcioni als blocs la fonamentació més regular possible. 
 
ESCULLERA DE BLOCS DE PEDRA SOBRE FONS SUBMERGIT: 
Prèviament a l'abocada de l'escullera situada per sota de la cota +2, s'ha de 
col·locar una xarxa subjecta a boies en ambdós costats del dic i per davant del front 
d'avanç, amb la finalitat de no permetre que fustes, plàstics o qualsevol altre 
element estrany flotant surti fora de la zona de les obres. Periòdicament s'han de 
retirar aquells elements que flotin en els recintes limitats per les xarxes. 
Les esculleres s'han d'abocar directament amb gànguils, barcasses basculants o grues 
de suficient llargària, ajustant-se a les dimensions i talussos indicats en els 
plànols. 
Abans de procedir a l'abocada d'un mantell de recobriment, s'ha de procedir a pendre 
perfils de la part de l'obra sobre la que ha de descansar aquest mantell. 
Les esculleres dels mantells exteriors de recobriment s'han de  col·locar de manera 
que entre els blocs hi hagi la màxima travada i el menor nombre de forats possibles, 
que no es podran reomplir amb cantells ni blocs de menor pes. 
La plataforma de treball ha de quedar protegida en tota la seva longitud excepte 
l'avanç, d'acord amb una cadència dels successius mantells. L'avanç s'ha de reforçar 
davant la possibilitat de successius mantells. 
Les esculleres s'han d'abocar de forma desordenada amb l'objectiu de que existeixi la 
màxima percolació possible i es disipi l'energia de les onades. 
L'execució de l'obra s'ha de fer avançant una secció completa, a excepció del 
desfassament entre les diferents classes d'escullera, que ha de ser: 
- Entre el nucli i el mantell successiu, entre 7 i 10 m 
- Entre dos mantells consecutius, entre 10 i 13 m 
- Si l'escullera té el seu origen en una ja existent, abans de començar l'abocada de 
l'escullera sense classificar s'ha de retirar les pedres dels mantells superiors en 
les seves zones d'entroncament per donar continuïtat als nuclis finals 
 
CONCERTAT D'ESCULLERA: 
No hi ha condicions específiques del procés d'execució. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
ESTRUCTURA DE GABIONS: 
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT. 
Si la partida d'obra és sense subministrament del reblert, la partida inclou la feina 
d'aportació i selecció de la pedra dels voltants de l'obra. 
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ESCULLERA MARÍTIMA DE PEDRA NATURAL: 
t de pes realment col·locat segons les especificacions de la DT, determinades en la 
bàscula per als camions, pesant-los abans i després de descarregar. 
S'establirà un sistema que identifiqui clarament les tares del vehicles utilitzats a 
l'obra. 
Les esculleres arrossegades pels temporals durant l'execució de les obres han d'anar 
per compte del contratista. 
No s'ha de comptabilitzar l'eliminació de les esculleres que hagin estat desplaçades 
fora del perfil. 
 
ESCULLERA DE PEDRA NATURAL SOBRE FONS NO SUBMERGIT O ESCULLERA DE BLOCS PREFABRICATS: 
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT. 
Inclou el pagament de llicències de disposició de la ubicació definitiva. 
 
CONCERTAT D'ESCULLERA: 
m3 del volum de l'escullera realment concertat, amidat sobre perfil indicat a la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
CONCERTAT D'ESCULLERA: 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
ESTRUCTURA DE GABIONS I ESCULLERES: 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones 
técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN ESTRUCTURA DE GABIONS: 
- Inspecció visual del procés de formació dels gabions, d'acord a les exigències del 
plec. 
- Inspecció visual dels gabions muntats, amb especial atenció a la uniformitat de la 
peça i la granulometria de les pedres en contacte amb la malla. 
- Comprovació de les característiques geomètriques d'un 10% de les peces. 
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN ESTRUCTURA DE GABIONS: 
- Comprovacions topogràfiques i dimensionals corresponents a la unitat acabada (mur de 
contenció). 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN ESCULLERES DE FONS NO SUBMERGIT DE PEDRA 
NATURAL: 
- Aprovació dels mitjans i mètodes d'execució utilitzats pel contractista. 
- Control i classificació del material transportat i comprovació de les zones de 
descarrega. 
- Contrastar el material transportat amb l'indicat al document d'identificació expedit 
a la pedrera. 
- Control diari del material col·locat. 
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN ESCULLERES DE FONS NO SUBMERGIT DE 
PEDRA NATURAL: 
- Determinació de coordenades i cotes, en perfils cada 20 m, de l'obra executada per 
tal de conèixer la geometria global assolida així com el gruix de les diferents capes 
de material. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
S'han de seguir els criteris que, en cada cas, determini la DF. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN ESCTRUCTURA DE 
GABIONS: 
El procés de formació dels gabions s'ajustarà a les indicacions del plec de 
condicions. 
Es rebutjaran les peces que no superin les condicions de la inspecció visual o les 
comprovacions geomètriques. En aquest darrer cas, s'incrementarà el control, en primer 
lloc, fins el 20% de les peces rebudes, i si es continuen observant irregularitats, 
fins el 100% del subministrament. 
 
INTERPRETACIÓ DELS RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN ESCULLERES DE FONS 
NO SUBMERGIT DE PEDRA NATURAL: 
Si els mitjans utilitzats no s'ajusten als previstos, no s'ha d'autoritzar l'inici 
dels treballs o s'hauran d'aturar fins que es compleixin les condicions pactades. 

Si s'observa que el material transportat no és l'indicat al document d'identificació 
que porta el camió, se l'haurà de classificar amb la categoria de pedra que 
correspongui realment al material transportat. Si no es pot classificar dins d'alguna 
de les grandàries utilitzades a l'obra, s'haurà de rebutjar el camió sense autoritzar-
ne la descarrega i a més, s'haurà de doblar el nombre de camions controlats fins que 
no es detectin errors al llarg d'una setmana. 
No es poden admetre procediments de posada en obra que provoquin segregacions a 
l'escullera, ni danys al talús, capa de filtre o geotèxtil. Qualsevol geotèxtil 
perjudicat durant aquestes operacions, ha de ser reparat o substituït a càrrec del 
Contractista. 
Si es detecten zones mal executades, s'hauran de corregir abans de continuar els 
treballs i si cal s'hauran de modificar els processos d'execució. 
 
 
 
G7 - IMPERMEABILITZACIONS, AÏLLAMENTS I FORMACIÓ DE JUNTS 
G75 - MEMBRANES AMB LÀMINES DE PVC AUTOPROTEGIDES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
G75150M1. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Execució de la impermeabilització amb membranes impermeables de làmines de policlorur 
de vinil sense armadura o amb armadura de malla de fibra de vidre o polièster.  
S'han considerat els tipus de làmines següents:  
- Làmina resistent a l'intempèrie  
S'han considerat els tipus de col·locació següents:  
- Adherides a la base amb adhesiu  
- Sense adherir  
- Col·locada amb fixacions mecàniques  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
Membrana adherida:  
- Neteja i preparació del suport 
- Aplicació de l'adhesiu 
- Col·locació de la làmina 
- Resolució dels elements singulars (angles, junts, acords, etc.)  
Membrana no adherida en cobertes:  
- Neteja i preparació del suport 
- Col·locació de l'element separador 
- Col·locació de la làmina 
- Resolució dels elements singulars (angles, junts, acords, etc.)  
Membrana fixada mecànicament:  
- Neteja i preparació del suport 
- Col·locació de la làmina 
- Resolució dels elements singulars (angles, junts, acords, etc.)  
CONDICIONS GENERALS:  
El conjunt de la membrana ha de cobrir tota la superfície per impermeabilitzar.  
Ha de tenir un aspecte superficial pla i regular, amb un mínim d'imperfeccions (bonys, 
arrugues, etc.).  
Ha de ser estanca.  
La membrana col·locada adherida, ha de quedar adherida al suport en tota la 
superfície.  
En la membrana adherida, s'admeten soldadures per fusió en fred o per aplicació 
d'escalfor.  
La membrana col·locada no adherida, no ha de quedar adherida al suport, excepte en el 
perímetre i al voltant de tots els elements que la traspassin. Cal assegurar-se que la 
membrana que no porta armadura, no es separarà, per efecte de la retracció, dels 
paraments verticals del perímetre.  
Els acords de la membrana amb els paraments verticals han de ser aixamfranats o 
corbats.  
Els cavalcaments han d'anar soldats en tota la seva llargària.  
Toleràncies d'execució:  
- Cavalcaments:  ± 10 mm  
IMPERMEABILITZACIÓ DE COBERTES:  
Les làmines han de cavalcar entre elles i protegir el sentit del recorregut de 
l'aigua.  
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En les membranes formades per una sola làmina, aquests cavalcaments no han de 
coincidir amb els aiguafons ni amb els junts de dilatació de la capa de pendents.  
La membrana ha de cavalcar sobre els paraments verticals 20 cm com a mínim, ha de 
quedar ben adherida en aquesta prolongació i encastada dins d'una regata que s'ha de 
tapar amb morter de pòrtland. En el cas que no es pugui fer regata, la membrana ha de 
quedar soldada a un connector amb acabat termoplàstic, fixat mecànicament.  
Els junts de dilatació de la capa de pendents han de portar encastat un cordó 
cel·lular de polietilè tou. La làmina ha de ser contínua sobre el junt.  
La làmina ha de cavalcar un mínim de 5 cm dintre dels elements de desguàs. En aquests 
punts ha d'anar soldada o fixada a pressió.  
Angles (acord aixamfranat): 
- Base :  >= 5 cm 
- Alçària :  >= 5 cm 
Radi (acord de mitjacanya):  >= 5 cm  
Cavalcaments:  >= 5 cm  
Toleràncies d'execució:  
- Nivells:  ± 15 mm  
MEMBRANA FIXADA MECÀNICAMENT:  
Ha de quedar fixada mecànicament al suport en tota la seva superfície, i adherida en 
el seu perímetre i al voltant de tots els elements que la traspassin.  
Les fixacions han de quedar situades formant línies paral·leles entre elles i a les 
vores de l'element per cobrir.  
S'han d'utilitzar tacs de PVC i visos amb volanderes o platines que garanteixin 
l'estanquitat de la fixació.  
Nombre de fixacions (alçada edifici < 8 m): 
- En la zona interna:  >= 3 unitats/m2 
- En les vores:  >= 6 unitats/m2  
Separació entre línies de fixacions:  <= 2 m  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
Els treballs s'han de realitzar a una temperatura ambient que oscil·li entre 5°C i 
35°C.  
Els cavalcaments s'han de fer amb les làmines totalment seques i netes. No s'han 
d'unir més de 3 làmines en el mateix punt.  
El procés d'elaboració de la membrana no ha de modificar les característiques dels 
seus components.  
Les làmines col·locades s'han de protegir del pas de persones, equips o materials, les 
no protegides s'han de protegir, també, del sol.  
IMPERMEABILITZACIÓ DE COBERTES:  
Característiques del suport:  
- Pendent:  >= 2%  
- Planor:  ± 5 mm/2 m  
- Rugositats:  <= 1/3 del gruix de la làmina  
- Resistència a la compressió:  >= 200 kPa  
- Humitat:  <= 5%  
Les làmines no han de quedar en contacte directe amb poliestirè expandit, si es preveu 
que poden assolir temperatures > 30°C.  
MEMBRANA COL·LOCADA AMB ADHESIU:  
Les làmines s'han d'unir entre elles i al suport amb l'adhesiu aplicat a les dues 
cares dels elements per unir i per pressió. No han de quedar bosses d'aire.  
L'adhesiu ha de ser sec al tacte quan es col·loqui la làmina.  
MEMBRANA NO ADHERIDA O FIXADA MECÀNICAMENT:  
Les làmines s'han d'unir entre elles per: 
- Soldadura química: amb un agent de soldadura per fusió en fred 
- Soldadura en calent: fusió del material en aplicar calor i per pressió 
- Adhesiu: aplicat a les dues cares dels elements a unir i per pressió. No han de 
quedar bosses d'aire  
 
3.- UNITAT I CRITERIS 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%  
En aquest criteri de deducció de forats s'inclou l'acabament específic dels acords amb 
els paraments o elements verticals que conformen el forat, utilitzant, si cal, 
materials diferents d'aquells que normalment conformen la unitat  

 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
UNE 104416:1992 Plásticos. Sistemas de impermeabilización de cubiertas con membranas 
impermeabilizantes formadas con láminas de poli (cloruro de vinilo) plastificado.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  

Els punts de control més destacables són els següents:  

- Inspecció visual del material abans de la seva col·locació, 
rebutjant les peces malmeses  

- Neteja i repàs del suport.  

- Control del procediment d'execució, amb especial atenció als 
cavalcaments entre peces i a l'execució dels elements singulars, tals 
com les vores, encontres, desguassos i junts.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  

Els punts de control més destacables són els següents:  

Inspecció visual de la unitat acabada.  

- Proves d'estanquitat segons UNE 104400  

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:  

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.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN 
CAS D'INCOMPLIMENT:  

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  

 

 
G78 - IMPERMEABILITZACIÓ AMB PRODUCTES AMORFS 
G781 - PINTAT SOBRE FORMIGÓ EN PARAMENTS VERTICALS, AMB EMULSIONS BITUMINOSES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
G7811100. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
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Execució d'una capa de cobertura per a impermeabilització de paraments horitzontals o 
verticals, mitjançant l'aplicació d'un producte líquid.  
S'han considerat els materials següents:  
- Impermeabilització d'elements de formigó mitjançant emulsió bituminosa.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Neteja i preparació de la superfície 
- Aplicació de l'emprimació, en el seu cas 
- Aplicació successiva, amb els intervals d'assecat, de les capes necessàries del 

producte  
CONDICIONS GENERALS:  
La capa d'impermeabilització s'ha d'aplicar als llocs indicats als plànols o ordenats 
per la DF.  
El recobriment aplicat ha de formar una capa uniforme i contínua, que ha de cobrir 
tota la superfície a impermeabilitzar.  
Ha de quedar ben adherit al suport.  
No s'ha d'apreciar a simple vista defectes en el recobriment (bombolles, cràters, 
cocons sense reblir ni fissures).  
Ha de tenir la dotació prevista.  
El gruix total del recobriment, el nombre de capes i la forma d'aplicació han de ser 
les definides a la DT o en el seu defecte, les especificades per la DF.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
La superfície on s'apliqui l'emulsió no ha de tenir desigualtats ni clots. Ha d'estar 
seca i neta de partícules, residus oliosos i antiadherents.  
S'han d'aturar els treballs en el cas de pluja, neu o si la velocitat del vent és 
superior a 50 km/h.  
S'ha de respectar els intervals de temperatura d'aplicació i els marges d'humitat 
relativa de l'aire, indicats pel fabricant.  
Les aigües superficials que poden afectar els treballs s'han de desviar i conduir a 
fora de l'àrea a impermeabilitzar.  
Les zones que per la seva forma puguin retenir aigua a la seva superfície s'han de 
corregir abans de l'execució.  
El suport a impermeabilitzar ha d'haver assolit la resistència mecànica necessària.  
La superfície del suport ha d'estar neta de pols, d'olis i greixos, no ha de tenir 
material engrunat.  
El suport no ha de tenir cap substancia que pugui dificultar l'adherència del 
producte.  
Entre l'aplicació d'una capa i la següent, es respectarà el temps de curat estipulat 
pel fabricant.  
El recobriment acabat s'ha de protegir del pas de les persones, equips o materials.  
IMPERMEABILITZACIÓ AMB PRODUCTE ASFÀLTIC:  
La temperatura de treball ha de ser >= 5°C.  
Ha de ser adherent sobre superfícies humides o seques.  
La dotació prevista s'ha d'aplicar en dues capes. La segona capa s'ha de donar quan la 
primera sigui seca.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.  
Dins d'aquesta unitat s'inclou la preparació de la superfície i els treballs que 
calguin per a la seva completa finalització.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL:  
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación Parte 2. Documento Básico de Salubridad DB-HS.  
IMPERMEABILITZACIÓ AMB PRODUCTE ASFÀLTIC:  
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones 
técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
OPERACIONS DE CONTROL EN IMPERMEABILITZACIÓ AMB PRODUCTE ASFÀLTIC:  

- Inspecció visual de la superfície sobre la que s'ha d'estendre el reg.  

- Observació de l'aspecte de la superfície acabada.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN IMPERMEABILITZACIÓ AMB PRODUCTE ASFÀLTIC:  

Cal intensificar la inspecció  en els punts singulars, com ara junts, cantonades, 
etc...  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

L'execució del reg s'ha d'ajustar al previst en el Plec de Condicions Tècniques.  

 

 
G7J - FORMACIÓ, REBLERT I SEGELLAT DE JUNTS 
G7J1 - FORMACIÓ DE JUNTS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
G7J1AUV0. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació de junt de dilatació o treball. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Formació de caixetí per a junt de dilatació amb arrencada de paviment rígid o 
flexible de tauler amb repicat de fons amb mitjans mecànics, o amb retirada de reblert 
provisional 
- Formació de junt de dilatació o de treball en peces formigonades "in situ" 
S'han considerat per a junts en peces formigonades "in situ" els elements següents: 
- Junts de dilatació intern: 
     - Perfil elastomèric d'ànima circular 
     - Perfil de PVC d'ànima oval, quadrada o omega 
     - Placa de poliestirè expandit 
- Junts de dilatació externs: 
     - Perfil elastomèric o de PVC d'ànima quadrada 
     - Perfil de PVC amb forma d'U 
     - Perfil d'alumini i junt elastomèric ancorat al cèrcol 
- Junts de treball interns o externs amb perfil elastomèric o de PVC d'anima plana 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Caixetí amb arrencada de paviment: 
- Replanteig de les dimensions del caixetí 
- Tall del paviment 
- Repicat del fons o retirada de reblert provisional, en el seu cas 
- Neteja del fons del caixetí 
Junt amb perfil: 
- Col·locació del perfil en l'element per formigonar 
- Execució de les unions entre perfils 
Junt amb placa: 
- Col·locació de la placa en l'element per formigonar 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Toleràncies d'execució: 
- Replanteig:  ± 10 mm 
- Coincidència eix perfil - eix junt:  ± 2 mm 
- Amplària del junt de dilatació:  + 3 mm 
 
CAIXETÍ AMB ARRENCADA DE PAVIMENT: 
El caixetí per al junt de dilatació ha de tenir la fondària i l'amplària definides a 
la DT o en el seu defecte, les especificades per la DF. 
Les vores i el fons del caixetí han de ser nets i quan el paviment és rígid (formigó) 
no ha de tenir esquerdes. 
El fons ha de quedar pla i paral·lel a la superfície del tauler. 
Quan es repica el fons amb mitjans mecànics, la superfície del fons ha de tenir una 
rugositat suficient per assegurar l'adherència. 
 

Pàgina 687
Codi Segur de Verificació (CSV): 2a73c2cf755d29a1c80a   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



 
 
 
Itinerari per a vianants i ciclistes BV-5202, PK 0+000 a PK 1+230. TM. Sant Julià de Vilatorta Codi: 3647_PC_02 

 Capítol 2 – Plec de condicions de materials i unitats d’obra 157 

JUNT DE DILATACIÓ O DE TREBALL EN PECES FORMIGONADES "IN SITU": 
La seva situació dins la peça formigonada ha de ser la prevista. 
En el cas del perfil col·locat formant ranura oberta a l'exterior, aquest ha de quedar 
enrasat superficialment amb el formigó per la cara prevista. 
El junt de dilatació ha de tenir l'amplària definida en la DT o, a manca d'aquesta, 
l'especificada per la DF. 
Ha de quedar garantit el bon contacte entre el formigó i el perfil o la placa de 
poliestirè. 
 
JUNT AMB PERFIL: 
L'eix del perfil ha de coincidir amb l'eix del junt. 
El conjunt del junt acabat ha de ser estanc. 
La resistència de les unions entre perfils no ha de ser menor que la de la resta del 
perfil. 
 
JUNT AMB PLACA: 
Ha de quedar dins del junt, enrasada superficialment amb el formigó per la cara 
prevista. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CAIXETÍ AMB ARRENCADA DE PAVIMENT: 
Un cop realitzat el tall del paviment, cal eliminar completament el material entre 
talls, així com el reblert provisional, en el seu cas, i netejar el fons del caixetí. 
S'ha d'evitar tot tipus de trànsit fins que no s'hagi realitzat el tall del paviment. 
 
JUNT AMB PERFIL: 
Ha de quedar lligat pels extrems a l'armadura de l'element per formigonar. Les 
disposicions de lligada i d'encofratge han de permetre que el perfil mantingui la seva 
posició durant el formigonament. 
Les unions entre perfils elastomèrics s'han de fer per vulcanització, amb aplicació de 
l'elastòmer cru vulcanitzat per calor i pressió. 
Les unions entre perfils de PVC s'han de fer per fusió en calent i pressió dels 
extrems que s'han d'unir. 
Només s'han de fer a l'obra les unions que, pel procés d'execució, el muntatge o el 
transport, no puguin ser fetes a la fàbrica. 
El formigonat entre elements compresos entre dos junts d'estanqueïtat es realitzarà 
d'un sol cop, sense més junts que els necessaris per construcció. 
 
JUNT AMB PLACA: 
No hi ha condicions específiques del procés d'execució. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
FORMACIO DE CAIXETI, JUNT AMB BARRES D'ACER I JUNT AMB PERFIL: 
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. 
 
JUNT AMB PLACA: 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
JUNT DE DILATACIÓ O DE TREBALL EN PECES FORMIGONADES "IN SITU": 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN JUNT AMB PERFIL : 
- Inspecció de l'encofrat en la zona on es disposi el junt d'estanqueïtat 
- Control del procés de formigonat entre zones amb presència de junts. 
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN JUNT AMB PERFIL: 
- Verificació de l'estanquitat del junt col·locat. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN JUNT AMB PERFIL: 
El control està basat en l'experiència del inspector que supervisi el procés. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN JUNT AMB PERFIL: 
No s'autoritzarà el formigonat de l'element si la col·locació dels junts no és 
conforme a les condicions indicades. 

GB - PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
GBB - SENYALITZACIÓ VERTICAL 
GBB1 - SENYALS DE PERILL, PRECEPTIUS I DE REGULACIÓ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
GBB11251,GBB11111. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Elements per a senyalització vertical de vials fixats al seu suport. 
S'han considerat els elements següents: 
- Plaques amb senyals de perill, preceptives i de regulació 
S'han considerat els llocs de col·locació següents: 
- Vials públics 
- Vials d'ús privat 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig 
- Fixació del senyal al suport 
- Comprovació de la visibilitat del senyal 
- Correcció de la posició si fos necessària 
 
CONDICIONS GENERALS: 
L'element ha d'estar fixat al suport, a la posició indicada a la DT, amb les 
modificacions introduïdes al replanteig previ, aprovades per la DF. 
Ha de resistir un esforç de 1 kN aplicats al seu centre de gravetat, sense que es 
produeixin variacions de la seva orientació. 
S'ha de situar en un pla vertical, perpendicular a l'eix de la calçada. 
Toleràncies d'execució: 
- Verticalitat:  ± 1° 
 
VIALS PÚBLICS: 
Ha de ser visible des d'una distància de 70 m o des de la zona de parada d'un 
automòbil, tot i que hi hagi un camió situat per davant a 25 m. 
Aquesta visibilitat s'ha de mantenir de nit, amb les llums curtes. 
Distància a la calçada:  >= 50 cm 
 
PLAQUES AMB SENYALS DE PERILL, PRECEPTIVES, DE REGULACIÓ I D'INFORMACIÓ I RÈTOLS: 
La distància al pla del paviment ha de ser >= 1 m, mesurat per la part més baixa de 
l'indicador. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No s'han de produir danys a la pintura, ni bonys a la planxa durant el procés de 
fixació. 
No s'ha de foradar la planxa per fixar-la. S'han d'utilitzar els forats existents. 
Els elements auxiliars de fixació han de complir les característiques indicades en les 
normes UNE 135312 i UNE 135314. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
PLAQUES AMB SENYALS DE PERILL, PRECEPTIVES, DE REGULACIÓ, D'INFORMACIÓ I 
COMPLEMENTÀRIES, I CAIXETINS DE RUTA: 
Unitat de quantitat realment col·locada a l'obra segons les especificacions de la DT, 
i aprovada per la DF. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
VIALS PÚBLICS: 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones 
técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 
* Orden de 28 de diciembre de 1999 por la que se actualiza el Pliego de Prescripciones 
Técnicas Generales para obras de carreteras y puentes en lo relativo a señalización, 
balizamiento y sistemas de contención de vehículos. 
Orden de 28 de diciembre de 1999 por la que se aprueba la norma 8.1-IC, Señalización 
Vertical, de la Instrucción de Carreteras. 
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VIALS PRIVATS: 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
OPERACIONS DE CONTROL: 
- Comprovació topogràfica de la situació i col·locació de tots els senyals. 
- Inspecció visual de l'estat general dels senyals i la seva visibilitat. 
- Per a cada senyal i cartell seleccionat: 
     - Determinació de les característiques fotomètriques (coeficient de 
retrorreflexió) i colorimètriques (coordenades cromàtiques i factor de luminància) en 
la zona retrorreflectant cada 20unitats. 
     - Determinació de les característiques colorimètriques en la zona no 
retrorreflectant. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
- Els controls es realitzaran segons les indicacions de la DF. 
- El nombre de senyals i cartells seleccionats per a controlar, respondrà als criteris 
indicats en l'apartat de control de materials (S). 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
- Els criteris d'acceptació i rebuig per a un lot de senyals o cartells del mateix 
tipus, es corresponen als indicats en l'apartat de control de materials (nivell 4,0). 
Correcció de les irregularitats observades a càrrec del contractista. 
 
GBB2 - SENYALS D'INFORMACIÓ, SITUACIÓ I ORIENTACIÓ 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
GBB21201. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Elements per a senyalització vertical de vials fixats al seu suport. 
S'han considerat els elements següents: 
- Plaques amb senyals d'informació 
S'han considerat els llocs de col·locació següents: 
- Vials públics 
- Vials d'ús privat 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig 
- Fixació del senyal al suport 
- Comprovació de la visibilitat del senyal 
- Correcció de la posició si fos necessària 
 
CONDICIONS GENERALS: 
L'element ha d'estar fixat al suport, a la posició indicada a la DT, amb les 
modificacions introduïdes al replanteig previ, aprovades per la DF. 
Ha de resistir un esforç de 1 kN aplicats al seu centre de gravetat, sense que es 
produeixin variacions de la seva orientació. 
S'ha de situar en un pla vertical, perpendicular a l'eix de la calçada. 
Toleràncies d'execució: 
- Verticalitat:  ± 1° 
 
VIALS PÚBLICS: 
Ha de ser visible des d'una distància de 70 m o des de la zona de parada d'un 
automòbil, tot i que hi hagi un camió situat per davant a 25 m. 
Aquesta visibilitat s'ha de mantenir de nit, amb les llums curtes. 
Distància a la calçada:  >= 50 cm 
 
PLAQUES AMB SENYALS DE PERILL, PRECEPTIVES, DE REGULACIÓ I D'INFORMACIÓ I RÈTOLS: 
La distància al pla del paviment ha de ser >= 1 m, mesurat per la part més baixa de 
l'indicador. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No s'han de produir danys a la pintura, ni bonys a la planxa durant el procés de 
fixació. 

No s'ha de foradar la planxa per fixar-la. S'han d'utilitzar els forats existents. 
Els elements auxiliars de fixació han de complir les característiques indicades en les 
normes UNE 135312 i UNE 135314. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
PLAQUES AMB SENYALS DE PERILL, PRECEPTIVES, DE REGULACIÓ, D'INFORMACIÓ I 
COMPLEMENTÀRIES, I CAIXETINS DE RUTA: 
Unitat de quantitat realment col·locada a l'obra segons les especificacions de la DT, 
i aprovada per la DF. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
VIALS PÚBLICS: 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones 
técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 
* Orden de 28 de diciembre de 1999 por la que se actualiza el Pliego de Prescripciones 
Técnicas Generales para obras de carreteras y puentes en lo relativo a señalización, 
balizamiento y sistemas de contención de vehículos. 
Orden de 28 de diciembre de 1999 por la que se aprueba la norma 8.1-IC, Señalización 
Vertical, de la Instrucción de Carreteras. 
 
VIALS PRIVATS: 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
OPERACIONS DE CONTROL: 
- Comprovació topogràfica de la situació i col·locació de tots els senyals. 
- Inspecció visual de l'estat general dels senyals i la seva visibilitat. 
- Per a cada senyal i cartell seleccionat: 
     - Determinació de les característiques fotomètriques (coeficient de 
retrorreflexió) i colorimètriques (coordenades cromàtiques i factor de luminància) en 
la zona retrorreflectant cada 20unitats. 
     - Determinació de les característiques colorimètriques en la zona no 
retrorreflectant. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
- Els controls es realitzaran segons les indicacions de la DF. 
- El nombre de senyals i cartells seleccionats per a controlar, respondrà als criteris 
indicats en l'apartat de control de materials (S). 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
- Els criteris d'acceptació i rebuig per a un lot de senyals o cartells del mateix 
tipus, es corresponen als indicats en l'apartat de control de materials (nivell 4,0). 
Correcció de les irregularitats observades a càrrec del contractista. 
 
GBBZ - ELEMENTS AUXILIARS PER A SENYALITZACIÓ VERTICAL 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
GBBZ11RE,GBBZ1220. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Suports per a senyalització vertical de tub d'acer galvanitzat col·locats en la seva 
posició definitiva. 
S'han considerat els tipus de col·locació següents: 
- Col·locat clavat a terra 
- Col·locat formigonat a terra 
- Col·locat soldat. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Col·locat clavat: 
- Replanteig 
- Clavat del suport 
Col·locat formigonat: 
- Replanteig 
- Preparació del forat o encofrat del dau 
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- Col·locació del suport i apuntalament 
- Formigonat del dau 
- Retirada de l'apuntalament provisional 
Col·locat soldat: 
- Replanteig 
- Soldat a la placa base 
 
CONDICIONS GENERALS: 
El suport ha de restar vertical, a la posició indicada a la DT, amb les correccions de 
replanteig aprovades per la DF. 
Ha de sobresortir del terreny una alçada suficient per tal que el senyal o rètol que 
li correspongui estigui a una alçada mínima d'un metre respecte a la rasant del 
paviment, excepte en el cas de pòrtics en que l'alçada mínima ha de ser l'especificada 
com a gàlib a la DT o, en el seu defecte, la que indiqui la DF. 
En el cas de perfils buits, l'extrem del tub que quedi exposat a la intempèrie, un cop 
instal·lat, ha de quedar tancat de manera que s'impedeixi l'entrada d'agents agressius 
en el interior. La tapa ha de ser d'acer i ha de quedar soldada en tot el seu 
perímetre, abans del galvanitzat. 
La distància del suport a la part exterior de la calçada ha de ser tal que el senyal o 
rètol que li correspongui restin separats amb més de 50 cm de la part exterior de la 
calçada. 
L'ancoratge del suport ha de ser suficient per resistir una empenta de 1 kN aplicats 
al centre de gravetat de la senyal o rètol que li correspongui i una pressió de vent 
de 2 kN/m2. 
Les perforacions del suport per l'ancoratge del senyal o rètol corresponent han de 
restar a la posició correcta. 
Tots els elements de fixació han de quedar protegits de la corrosió. 
Els suports amb corredera telescòpica, han de permetre substituir, afegir o treure els 
mòduls fàcilment, sense produir esforços al conjunt. 
En els suports d'alumini, l'ancoratge al fonament de formigó ha de ser amb quatre 
espàrrecs de diàmetre no inferior a 20 mm. La fixació del suport al formigó ha de ser 
amb brides d'ancoratge galvanitzades i cargols d'alumini. 
El sistema de fixació ha de permetre una substitució ràpida i fàcil del suport. 
Toleràncies d'execució: 
- Replanteig:  ± 5 cm 
- Alçària: + 5 cm, - 0 cm 
- Verticalitat:  ± 1° 
 
COL·LOCAT CLAVAT: 
Els suports han d'estar clavats en terrenys naturals, amb les característiques 
previstes a la DT. 
 
COL·LOCAT FORMIGONAT: 
La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86 de 
l'EHE-08 
El formigó del dau de suport no ha de tenir buits, ni elements que disminueixin la 
seva secció. 
No es poden donar cops ni produir vibracions als suports fins que el formigó assoleixi 
una resistència de 3 N/mm2. 
Fondària d'ancoratge:  > 40 cm 
Resistència estimada a la compressió del formigó als 28 dies (Fest):  >= 0,9 x Fck 
N/mm2 
Grandària mínima del dau de formigó:  40 x 40 x 40 cm 
Recobriment del suport:  >= 10 cm 
 
COL·LOCAT SOLDAT: 
El cordó de soldadura ha de ser continu a la base del perfil. 
Les soldadures no han de tenir defectes que constitueixin seqüència en una longitud 
superior a 10 mm. 
La zona del suport afectada per la soldadura ha d'estar pintada amb pintura de zinc. 
La garantia mínima dels elements constituents de les barreres de seguretat que no 
hagin estat objecte d'arrencada, trencament o deformació per l'acció del trànsit, 
fabricats i instal·lats amb caràcter permanent i conservats regularment segons 
instruccions del fabricant, serà de 3 anys contats des de la data de fabricació, i de 
2 anys i 6 mesos des de la data d'instal·lació. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
CONDICIONS GENERALS: 
Abans de col·locar els suports s'ha de fer un replanteig del conjunt que ha d'aprovar 
la DF. 

 
COL·LOCAT CLAVAT: 
La màquina de clavar no ha de produir danys ni deformacions als suports. 
Una vegada clavat al suport no es pot rectificar la seva posició si no és treient-lo i 
tornant-lo a clavar. 
 
COL·LOCAT FORMIGONAT: 
No es pot treballar amb pluja, ni amb temperatures inferiors a 5°C. 
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que comenci l'adormiment, i a una temperatura 
>= 5°C. 
No s'ha de col·locar el senyal o rètol fins passades 48 h de l'abocat del formigó. 
 
COL·LOCAT SOLDAT: 
La pletina on s'ha de soldar el suport ha d'estar ancorada prèviament. 
Les soldadures s'han de fer protegides de la pluja i humitats, i a una temperatura 
superior a 5°C. 
La soldadura ha de ser elèctrica manual, per arc descobert, amb elèctrodes fusibles de 
qualitat estructural bàsica. 
La soldadura ha de ser de qualitat 3 com a mínim, i ha de ser un cordó continu de 4 mm 
de gruix. 
Abans de soldar s'han de netejar les superfícies a unir de greixos, òxids i pintures, 
i s'ha de tenir cura que quedin ben seques. 
Després d'executar un cordó de soldadura i abans de començar el següent s'ha de 
netejar l'escòria per mitjà de piqueta i raspall. 
Les soldadures s'han de fer per soldadors certificats per un organisme acreditat i 
qualificats segons la UNE-EN 287-1. 
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 la EAE per a obres 
d'edificació o d'acord amb l'article 640.5.2 del PG3  i l'article 77 de la EAE per a 
obres d'enginyeria civil. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària realment col·locat d'acord amb les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones 
técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 
* Orden de 28 de diciembre de 1999 por la que se actualiza el Pliego de Prescripciones 
Técnicas Generales para obras de carreteras y puentes en lo relativo a señalización, 
balizamiento y sistemas de contención de vehículos. 
Orden de 28 de diciembre de 1999 por la que se aprueba la norma 8.1-IC, Señalización 
Vertical, de la Instrucción de Carreteras. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Comprovació manual de la resistència d'arrencada en un 10 % dels suports. Es tracta 
de moure manualment el suport sense observar desplaçaments a la base de fonamentació. 
- Comprovació del replanteig i toleràncies d'acabat en un 10% dels suports. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Correcció de les irregularitats observades a càrrec del contractista. 
 
 
 
GD - DRENATGES, SANEJAMENT I CANALITZACIONS 
GD7 - CLAVEGUERES I COL·LECTORS 
GD7J - CLAVEGUERES AMB TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT ALTA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
GD7JS185,GD7JE185. 
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació de claveguera o col·lector amb tubs de polietilè de densitat alta, amb unions 
soldades, col·locats al fons de la rasa i reblert de sauló fins a 10 cm per sobre del 
tub. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Comprovació del llit de recolzament dels tubs 
- Replanteig i preparació de les unions 
- Execució de les unions dels tubs 
- Baixada dels tubs al fons de la rasa 
- Realització de proves sobre la canonada instal·lada 
- Reblert de la rasa amb sauló 
 
CONDICIONS GENERALS: 
El tub ha de seguir les alineacions indicades a la DT. Ha de quedar a la rasant 
prevista i amb el pendent definit per a cada tram. 
Han de quedar centrats i alineats dins de la rasa. 
Ha d'estar situat sobre un llit de recolzament, la composició i el gruix del qual han 
de complir l'especificat en la DT. 
El junt entre els tubs és correcte si els diàmetres interiors queden alineats. 
S'accepta un ressalt <= 3 mm. 
Els junts han de ser estancs a la pressió de prova, han de resistir els esforços 
mecànics i no han de produir alteracions apreciables en el règim hidràulic de la 
canonada. 
La canonada ha de quedar protegida dels efectes de les càrregues exteriors, del 
trànsit (en el seu cas), inundacions de la rasa i de les variacions tèrmiques. 
En cas de coincidència de canonades d'aigua potable i de sanejament, les d'aigua 
potable han de passar per un pla superior a les de sanejament i han d'anar separades 
tangencialment 100 cm. 
Un cop instal·lada la tuberia, i abans del reblert de la rasa, han de quedar fetes 
satisfactòriament les proves de pressió interior i d'estanquitat en els trams que 
especifiqui la DF. 
La base del tub, els laterals i la part superior fins a 10 cm per sobre de la 
generatriu superior, ha d'estar reblert amb sauló. 
Per damunt del tub s'ha de fer un reblert de terres compactades, que han de complir 
l'especificat en el seu plec de condicions. 
Distància de la generatriu superior del tub a la superfície: 
- En zones amb trànsit rodat:  >= 100 cm 
- En zones sense trànsit rodat:  >= 60 cm 
Amplària de la rasa:  >= diàmetre exterior + 50 cm 
Pressió de la prova d'estanquitat:  <= 1 bar 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Abans de baixar els elements a la rasa la DF ha d'examinar-los, rebutjant els que 
presentin algun defecte. 
Abans de la col·locació dels elements cal comprovar que la rasant, l'amplària, la 
fondària i el nivell freàtic de la rasa corresponen als especificats en la DT. En cas 
contrari cal avisar la DF. 
La descàrrega i manipulació dels elements s'ha de fer de forma que no rebin cops. 
El fons de la rasa ha d'estar net abans de baixar els elements. 
Durant el procés de col·locació no s'han de produir desperfectes en la superfície del 
tub. Es recomana la suspensió del tub per mitjà de bragues de cinta ampla amb el 
recobriment adequat. 
Les tuberies i rases s'han de mantenir lliures d'aigua, per això és de bona pràctica 
muntar els tubs en sentit ascendent, assegurant el desguàs dels punts baixos. 
Els tubs s'han de calçar i colzar per a impedir el seu moviment. 
Col·locats els elements al fons de la rasa, s'ha de comprovar que el seu interior és 
lliure d'elements que puguin impedir el seu assentament o funcionament correctes 
(terres, pedres, eines de treball, etc.). 
En cas d'interrompre's la col·locació dels tubs s'ha d'evitar la seva obstrucció i 
s'ha d'assegurar el seu desguàs. Quan es reprenguin els treballs s'ha de comprovar que 
no s'hagi introduït cap cos estrany a l'interior dels tubs. 
El procés d'execució dels junts ha de ser prèviament acceptat per la DF. 
Per a fer la unió dels tubs no s'han de forçar ni deformar els extrems. 
La unió entre els tubs i altres elements d'obra s'ha de fer garantint la no 
transmissió de càrregues, la impermeabilitat i l'adherència amb les parets. 

No s'han de muntar trams de més de 100 m de llarg sense fer un reblert parcial de la 
rasa deixant el junts descoberts. Aquest reblert ha de complir les especificacions 
tècniques del reblert de la rasa. 
Un cop situada la canonada a la rasa, parcialment reblerta excepte a les unions, s'han 
de fer les proves de pressió interior i d'estanquitat segons la normativa vigent. 
Si es produeixen fuites apreciables durant la prova d'estanquitat, el contractista ha 
de corregir els defectes i procedir de nou a fer la prova. 
No es pot procedir al reblert de les rases sense l'autorització expressa de la DF. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els 
eixos dels elements o dels punts per connectar. 
Aquest criteri inclou les pèrdues de material per retalls i els empalmaments que 
s'hagin efectuat. 
Aquest criteri inclou les despeses associades a la realització de les proves sobre la 
tuberia instal·lada. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Orden de 15 de septiembre de 1986 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones 
Técnicas Generales de Tuberias de Saneamiento de Poblaciones. 
Orden de 21 de junio de 1965 por la que se aprueba la Instrucción de la Dirección 
General de Carreteras 5.1.IC «Drenaje» que figura como anejo a esta Orden. 
Orden de 14 de mayo de 1990 por la que se aprueba la Instrucción de carreteras 5.2-IC: 
Drenaje superficial 
 
GDZ - ELEMENTS AUXILIARS PER A DRENATGES, SANEJAMENT I CANALITZACIONS 
GDZ3 - SIFONS PER A CÀMERES DE DESCÀRREGA 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
GDZ31611. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Sifó de descàrrega automàtica, instal·lat a una càmara de descàrrega situada a la 
capçalera de la xarxa de sanejament. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig del sifó 
- Col·locació del sifó 
- Connexió del sifó a la xarxa de sanejament 
- Reblert del pou del sifó amb sorra 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Ha d'estar fixat al fons de la cambra de descàrrega, dins d'un pou ple de sorra, i 
connectat al tub que comunica amb la xarxa de sanejament. 
L'entrada d'aigua al sifó per sota de la campana ha d'estar separada del fons de la 
cambra una distància superior a 8 cm. 
Ha d'estar col·locat de manera que siguin accessibles els cargols, i sigui possible 
desmuntar-lo i netejar-lo. 
Toleràncies: 
- Replanteig:  ± 5 mm 
- Nivell: ± 5 mm 
- Aplomat:  ± 2 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Per a col·locar el sifó cal que la cambra de descàrrega estigui completament acabada, 
amb el recobriment superficial, les connexions d'aigua, el sobreeixidor i la sortida 
del sifó fets. 
No s'ha d'omplir el pou de sorra fins que s'hagi comprovat el funcionament correcte 
del sifó. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat col·locada, mesurada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
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No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
H - PARTIDES D'OBRA DE SEGURETAT I SALUT 
H1 - PROTECCIONS INDIVIDUALS I COL·LECTIVES EN EL TREBALL 
H12 - IMPLANTACIONS D'OBRA 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
H1213251. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Muntatge i desmuntatge dels elements que formen la bastida o el pont penjant, i 
lloguer dels mateixos el temps que estiguin muntats. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Muntatge i desmuntatge de bastida: 
- Replanteig dels recolzaments horitzontals i verticals 
- Neteja i preparació del pla de recolzament, i protecció dels espais afectats 
- Muntatge i col·locació dels elements estructurals de la bastida 
- Col·locació dels dispositius de subjecció i arriostrament de la bastida 
- Col·locació de les plataformes de treball 
- Col·locació dels elements de protecció, accés i senyalització 
- Desmuntatge i retirada de la bastida 
Muntatge i desmuntatge de pont penjant: 
- Replanteig dels recolzaments horitzontals i verticals 
- Neteja i preparació del pla de recolzament, i protecció dels espais afectats 
- Muntatge i col·locació dels elements estructurals superiors 
- Col·locació dels dispositius de subjecció i seguretat del pont 
- Col·locació de les plataformes de treball a terra 
- Col·locació dels elements de protecció, accés i senyalització 
- Prova de càrrega amb el pont penjant a menys de 20 cm de terra 
- Desmuntatge i retirada de la bastida 
Lloguer de bastida o pont penjant: 
- Revisió periòdica per garantir la seva estabilitat i les condicions de seguretat 
 
CONDICIONS GENERALS: 
La bastida muntada ha de ser estable per a les càrregues de treball i de vent, 
calculades d'acord amb la norma UNE 76-502-90. 
Els punts on es recolzin els peus han de resistir les càrregues previstes a la DT de 
la bastida. Han de ser horitzontals. 
La bastida ha d'estar muntada d'acord amb la documentació i les especificacions de la 
casa subministradora. 
Han d'estar fets tots els arriostraments horitzontals, en llocs que puguin resistir 
les empentes horitzontals previstes al càlcul sense deformacions ni danys. 
Les plataformes de treball han de tenir una amplada mínima de 60 cm si no s'ha de 
dipositar material i de 80 cm en altre cas. L'amplada mínima de pas en un punt es de 
50 cm. 
Les plataformes de treball han d'estar protegides amb una barana formada per un tub 
superior a 1000 mm d'alçada, un tub intermedi a 520 mm d'alçada i un sòcol de 150 mm 
d'alçada a tocar de la plataforma. 
A la banda de la plataforma de treball que estigui en contacte amb el parament 
vertical, si la separació es igual o inferior a 30 cm, pot no estar col·locada la 
barana. 
Han d'estar col·locats tots els elements de protecció de caiguda de materials 
previstos a la DT, per tal de garantir la seguretat a la zona d'influència de la 
bastida. 
Les plataformes de treball han de ser accessibles per un sistema d'escales fixes, 
interior o exterior, que compleixin les condicions de seguretat fixades pel RD 
486/1997 "Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en los lugares de trabajo" 
Si la bastida ha d'estar coberta amb veles, cal que la trama d'aquestes (proporció de 
forats ) correspongui amb els supòsits de càlcul. 
La bastida i els desviaments de trànsit, de vianants o de vehicles, han d'estar 
degudament senyalitzats i protegits. 
Distàncies entre la bastida i línies elèctriques amb cables nus: 
- Línies amb tensió => 66.000 V:  => 5 m 
- Línies amb tensió < 66.000 V:  => 3 m 
Amb la periodicitat que indiqui la casa subministradora de la bastida, i especialment 
desprès de pluges, neu o vent, cal revisar les condicions d'unió dels elements de la 
bastida. 

Si hi ha neu a les plataformes de treball, s'ha de treure. En cas de glaçades, cal 
garantir que no hi hagin superfícies lliscants a les plataformes de treball. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Abans de començar el muntatge de la bastida cal comprovar la base de recolzament, 
l'existència de serveis, especialment línies elèctriques que puguin interferir, etc. 
No s'han de fer feines de muntatge o desmuntatge amb pluja, vent o neu. 
Les feines de muntatge i desmuntatge les han de fer personal especialitzat. 
S'ha de treballar per trams horitzontal, de manera que no resti mes d'un tram de 
bastida sense arriostrar. 
No s'ha d'utilitzar la bastida fins que estigui completament muntada, amb tots els 
arriostraments, fixacions i proteccions col·locats. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
BASTIDA TUBULAR: 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT, en mòduls de 5 m2. 
 
PONT PENJANT: 
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones 
mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción. 
UNE 76502:1990 Andamios de servicios y de trabajo, con elementos prefabricados. 
Materiales, medidas, cargas de proyecto y requisitos de seguridad. 
UNE 76503:1991 Uniones, espigas ajustables y placas de asiento para andamios de 
trabajo y puntales de entibación de tubos de acero. Requisitos. Ensayos. 
UNE-EN 39:2001 Tubos de acero libres para andamiajes y acoplamientos. Condiciones 
técnicas de suministro. 
 

Sant Julià de Vilatorta, maig de 2018, 

 

 

       Els directors de Projecte                              Redactor de Projecte  

 

 

 

 

 

 

               Hugo Moreno  i Lorena Pérez   Félix Belmar López 

  Oficina Tècnica de Mobilitat i Seguretat Viària Local            Enginyer Tècnic d’Obres Públiques 

  Diputació de Barcelona    
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ITINERARI PER A VIANANTS I CICLISTES BV-5202, PK 0+000 A PK 1+230
TM SANT JULIÀ DE VILATORTA

ESTADÍSTICA DE PARTIDES 1Pàg.:

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT % %ACUM

F9H11752 t Paviment de mescla bituminosa
contínua en calent tipus AC 16
surf B60/70 S, amb betum
asfàltic de penetració, de
granulometria semidensa per a
capa de rodadura i granulat
granític, estesa i compactada

63,18 905,280 6,571 57.195,59 6,57

F9H11J52 t Paviment de mescla bituminosa
contínua en calent tipus AC 22
base B 50/70 G, amb betum
asfàltic de penetració, de
granulometria grossa per a capa
base i granulat calcari, estesa
i compactada

61,07 709,440 4,982 43.325,50 11,54

F9K5VC00 m2 Tractament superficial
mitjançant la realització d'un
poliment del paviment asfàltic
mitjançant sistema RS
d'AsphaltPlus acabat Boulevard
o equivalent, incloent el
desbast de tota la superfície
mitjançant diamant meàl·lic per
visualitzar l'àrid i planificar
el paviment, neteja del
paviment per a posterior
beurada, beurada bituminosa
subministrada i aplicada en el
paviment per a tapar les
imperfeccions de l'asfalt,
polit de remats i bores i
afinat de la superfície amb
diamanat metàl·lic per eliminar
l'excés de beurada; amb
certificació RD>45 classe e. 

11,03 3.840,000 4,863 42.355,20 16,41

XPA000IM pa Partida alçada a justificar per
a l'execució d'actuacions
sobrevingudes sorgides durant
el desenvolupament de les
obres.

36.000,00 1,000 4,134 36.000,00 20,54

G3J21610 m3 Escullera amb blocs de pedra
granítica/calcàrea conformada
de fins a 400 kg de pes,
col·locats amb pala carregadora

75,35 458,000 3,965 34.510,30 24,50

F9F15205 m2 Paviment de llambordins de
formigó de forma rectangular de
24x16x7 tipus Tegula Art color
corten de Breinco o equivalent
amb part propocional de peces
tipus Terana green 17,8x20,8x7
per a formació de franges
vegetals, amb especejament
segons plànols de detall,
col·locats amb base de morter i
sorra per a reblert de juntes

29,44 1.049,000 3,556 30.882,56 28,05

FHN32571 u Subministre, col·locació i
instal·lació de llumenera tipus
CITYMAX de Carandini o
equivalent 23,5W, 3000K
incloent driver programat
segons indicacions municipals,
sistema de protecció adicional
contra sobretensions, cablejats
i elements auxiliars, fixada a
columna.

433,89 71,000 3,547 30.806,19 31,59

EUR

ITINERARI PER A VIANANTS I CICLISTES BV-5202, PK 0+000 A PK 1+230
TM SANT JULIÀ DE VILATORTA

ESTADÍSTICA DE PARTIDES 2Pàg.:

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT % %ACUM

F965A6DD m Vorada recta de peces de
formigó tipus T3 de 17x28x100
cm, segons UNE-EN 1340,
col·locada sobre base de
formigó no estructural de 15
N/mm2 de resistència mínima a
compressió i de 20 cm
d'alçària, rejuntada amb
morter, amb excavacions
necessàries, preparció de base
i càrrega de materials
excavats, incloent part
proporcional de vorades bústia
per a embornals. 

29,05 1.060,000 3,548 30.793,00 35,12

G226K211 m3 Estesa i piconatge de tot-u
artificial d'aportació, en
tongades de 20 cm de gruix, com
a màxim, amb compactació del 98
% PM, utilitzant corró
vibratori autopropulsat de
dimensions petites, i amb
necessitat d'humectació i
transport interior

20,59 1.220,440 2,899 25.128,86 38,01

GAR1U010 m Barana de fusta de pi de
flandes tractada a l'autoclau
nivell IV, tipus Cap de Creus
de Disseny Barraca o
equivalent, col·locada amb
base de formigó

46,58 498,000 2,6610 23.196,84 40,67

FHM11L22 u Columna de planxa d'acer
galvanitzat, de forma
cilíndrica, de 4 m d'alçària,
coronament sense platina, amb
base platina i porta, reforçada
a base, segons norma UNE-EN
40-5, col·locada sobre dau de
formigó, incloent plantilles,
elements de fixació, perns
d'ancoratge, cablejat interior
i caixa de protecció de
fussible.

301,86 71,000 2,4611 21.432,06 43,13

F2225123 m3 Excavació de rases i pous, en
qualsevol tipus de terreny,
incloent part proporcional de
roca, amb mitjans mecànics i
manuals, amb càrrega manual i
mecànica de terra sobre camió o
contenidor, incloent transports
interiors necessaris

9,85 2.162,760 2,4512 21.303,19 45,58

F31521N1 m3 Formigó no estructural per a
rebliments puntuals de rases,
pous i fonaments, HNE-15/B/20,
de consistència tova i
grandària màxima del granulat
20 mm, abocat des de camió

67,05 313,407 2,4113 21.013,94 47,99

XPA000SA pa Partida alçada d'abonament
íntegre per al pagament a la
companyia d'aigua potable en
concepte de la realització dels
desviaments de canonades
associades a l'actuació del
tram 1.2, segons informació de
detall recollida en l'annex
corresponent.

20.912,05 1,000 2,4014 20.912,05 50,40

EUR
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ITINERARI PER A VIANANTS I CICLISTES BV-5202, PK 0+000 A PK 1+230
TM SANT JULIÀ DE VILATORTA

ESTADÍSTICA DE PARTIDES 3Pàg.:

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT % %ACUM

F97422EA m Rigola de 20 cm d'amplària amb
peces de morter de ciment de
color blanc, de 20x20x8 cm,
col·locades amb morter i
rejuntades amb beurada de
ciment blanc, col·locada sobre
base de formigó no estructural
de 15 N/mm2 de resistència
mínima a compressió i de 20 a
25 cm d'alçària, amb part
proporcional de peces de
transició trapezoïdals fins a
30 cm d'amplada en els
entroncaments d'embornals i
sobregruix de formigó per a
protecció lateral de la rigola
per procediment constructiu,
incloent excavació de rasa i
compactació prèvia de base. 

17,51 1.140,000 2,2915 19.961,40 52,69

GD7JS185 m Claveguera amb tub de paret
estructurada, amb paret interna
llisa i externa corrugada, de
polietilè HDPE, tipus B, àrea
aplicació U, de diàmetre
nominal exterior 400 mm, de
rididesa anular SN 8 kN/m2,
segons la norma UNE-EN 13476-3,
unió de maniguets, amb grau de
dificultat mitja i col·locat al
fons de la rasa, incloent part
proporcional de peces clip per
a unios de tubs

35,57 490,000 2,0016 17.429,30 54,69

F936NM51 m3 Base per a paviment de formigó
d'ús no estructural de
resistència a compressió de 15
N/mm2, consistència tova i
grandària màxima del granulat
20 mm, HNE-15/B/20, abocat amb
transport interior mecànic amb
estesa i piconatge manual,
acabat reglejat

75,37 191,900 1,6617 14.463,50 56,35

F965A1C9 m Vorada de peces de formigó
col·locada en alineacions
rectes i corbes, doble capa,
amb secció normalitzada tipus
tauló de 15x25 cm, segons
UNE-EN 1340, col·locada sobre
base de formigó no estructural
de 15 N/mm2 de resistència
mínima a compressió i de 20 a
25 cm d'alçària, rejuntada amb
morter, amb excavacions
necessàries, preparció de base
i càrrega de materials excavats

28,27 508,600 1,6518 14.378,12 58,00

G2R35067 m3 Transport de terres a
instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb camió i
temps d'espera per a la càrrega
amb mitjans mecànics

3,84 3.308,298 1,4619 12.703,86 59,46

EUR

ITINERARI PER A VIANANTS I CICLISTES BV-5202, PK 0+000 A PK 1+230
TM SANT JULIÀ DE VILATORTA

ESTADÍSTICA DE PARTIDES 4Pàg.:

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT % %ACUM

FHGAU206 u Armari de protecció i control
d'enllumenat públic de 520x520
mm en planta tipus Monolit 2S
d'Arelsa o equivalent, amb fins
a 6 sortides, fins a 15kw,
sòcol i bancada, amb mòdul de
telegestió inclòs, amb sistema
de regulació autònoma,
totalment instal·lat, connectat
i provat, s'inclou base de
formigó d'ancoratge i tot el
petit material auxiliar
necessari de connexió i
muntatge.

12.374,21 1,000 1,4220 12.374,21 60,88

FDG52457 m Canalització amb dos tubs
corbables corrugats de
polietilè de 110 mm de diàmetre
nominal, de doble capa, i dau
de recobriment de 30x20 cm amb
formigó HM-20/P/20/I, mandrilat
i amb fil guia

8,69 1.415,000 1,4121 12.296,35 62,29

G2RA7LP0 m3 Deposició controlada a dipòsit
autoritzat de residus de terra
inerts amb una densitat 1,6
t/m3, procedents d'excavació,
amb codi 170504 segons la
Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002), incloent
cànon d'abocament

3,15 3.308,298 1,2022 10.421,14 63,49

XPA000SV pa Partida alçada d'abonament
íntegre per a la senyalització
provisional d'obres durant la
totalitat de duració de les
obres i fases necessàries
d'execució, incloent esborrat
de senyalització existent,
tapat o retirada de la
senyalització vertical
existent, tota la senyalització
vertical, horitzontal,
abalisaments, tanques,
senyalització lluminosa i
proteccions d'obres així com el
seu trasllat durant cada fase
d'obra, senyalistes per a pas
alternatiu de trànsit o
moviments, muntatges i
desmuntatges dels semàfors
portàtils, fressat de
senyalització d'obra, reposició
de tota aquella senyalització
vertical i/o horitzontal
existent que hagi quedat
malmesa per les obres,
col·locació i retirada de
cartells per a desviaments,
itineraris de vianants i camins
alternatius durant cada fase
d'obra. Segons indicacions de
la DO i CSS per a cada fase
d'obra.

10.000,00 1,000 1,1523 10.000,00 64,64

EUR
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ITINERARI PER A VIANANTS I CICLISTES BV-5202, PK 0+000 A PK 1+230
TM SANT JULIÀ DE VILATORTA

ESTADÍSTICA DE PARTIDES 5Pàg.:

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT % %ACUM

FQ13S240 u Banc de bloc de formigó tipus
Pausa Side 175x45x60, color
fusion de Breinco o equivalent,
col·locat sobre paviment amb
fixacions químiques fixades a
la base. 

661,40 15,000 1,1424 9.921,00 65,78

F21R11A0 m2 Esbrossada general de terreny,
amb retirada de vegetació,
arbustiva i tala controlada
d'arbres de port petit/mitjà,
incloent la retirada i
trituració de les soques i
retirada de la capa vegetal
superficial, aplec de la brossa
generada i càrrega manual i
mecànica sobre camió o
contenidor, amb transport de la
mateixa a planta de
compostatge, incloent cànon
d'abocament.

3,78 2.558,000 1,1125 9.669,24 66,89

G2243011 m2 Repàs i piconatge d'esplanada o
caixa de paviment de qualsevol
amplada, amb mitjans mecànics i
compactació del 95 % PM

1,87 4.779,000 1,0326 8.936,73 67,91

F9H1DESP u Desplaçament i retirada d'equip
d'asfaltat complert incloent
maquinària de fressat i reg
d'imprimació en dia previ. 

2.000,00 4,000 0,9227 8.000,00 68,83

G219Q200 m2 Fresat per cm de gruix de
paviment de mescles bituminoses
i càrrega sobre camió, incloent
neteja posterior de la
superfície

0,23 34.759,000 0,9228 7.994,57 69,75

E83B33K5 m2 Aplacat de parament vertical
exterior, amb pedra licorella,
de 30 mm de gruix amb aresta
viva a les quatre vores,
col·locada amb ciment cola

74,01 108,000 0,9229 7.993,08 70,67

G2135223 m3 Enderroc de formigó en massa o
armat, amb martell trencador
muntat sobre retroexcavadora i
suport de compressor manual,
amb càrrega manual i mecànica
de runa sobre camió o
contenidor

52,91 150,000 0,9130 7.936,50 71,58

F2194XC5 m2 Demolició de paviment de mescla
bituminosa de 20 cm de gruix
mig, amb martell trencador
muntat sobre retroexcavadora i
suport de compressor manual i
càrrega manual i mecànica de
runa sobre camió o contenidor

5,11 1.547,000 0,9131 7.905,17 72,49

F2285SS0 m3 Rebliment i piconatge de rases
i pous, amb sorra de prèstec,
en tongades de gruix de fins a
25 cm, utilitzant picó vibrant

22,88 342,837 0,9032 7.844,11 73,39

F32515J3 m3 Formigó per a murs de
contenció, HA-25/F/20/IIa de
consistència fluïda i grandària
màxima del granulat 20 mm i
abocat amb cubilot d'opertura
automàtica

80,90 96,800 0,9033 7.831,12 74,29

EUR

ITINERARI PER A VIANANTS I CICLISTES BV-5202, PK 0+000 A PK 1+230
TM SANT JULIÀ DE VILATORTA

ESTADÍSTICA DE PARTIDES 6Pàg.:

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT % %ACUM

F32DDA26 m2 Muntatge i desmuntatge d'una
cara d'encofrat amb tauler de
fusta de pi, per a murs de
contenció de base rectilínia
encofrats a dues cares, d'una
alçària <= 6 m, per a deixar el
formigó vist, incloent elements
d'apuntalament extres
necessaris

31,90 228,800 0,8434 7.298,72 75,13

G2R54267 m3 Transport de residus a
instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb camió i
temps d'espera per a la càrrega
a màquina

4,68 1.477,386 0,7935 6.914,17 75,92

GAR1U011 m Subministre, col·locació i
muntatge de barrera mixta de
seguretat metàl·lica i fusta,
amb separador, tipus BEAM
N2-S2R de HIASA o equivalent
amb suports c-100 folrats amb
fusta clavats a terra cada 2m,
amb part proporcional de
suports fixats mecànicament en
estructura segons plànols de
detall i abatiments als
extrems. Nivell de contenció
N2, amplària de treball w4 i
una severitat de impacte de
classe A, segons norma EN
1317-1-2, col·locada en trams
rectes i corbs. 

80,57 85,000 0,7936 6.848,45 76,71

F228FB0F m3 Rebliment i piconatge de rases
i pous, amb material procedent
de la pròpia obra o de prèstec
(sense incloure material), en
tongades de gruix de fins a 25
cm, utilitzant corró vibratori
per a compactar, i amb
transport interior des de zona
d'acopi, amb una compactació
del 95 % del PM

7,52 874,313 0,7637 6.574,83 77,46

G2212102 m3 Excavació per a caixa de
paviment en qualsevol tipus de
terreny, incloent part
proporcional de roca,
realitzada amb pala excavadora
i càrrega indirecta sobre camió
amb transport interior inclòs

5,25 1.220,440 0,7438 6.407,31 78,20

F32B300P kg Armadura per a murs de
contenció AP500 S, d'acer en
barres corrugades B500S de
límit elàstic >= 500 N/mm2,
incloent part proporcional de
retalls i solapaments. 

1,14 5.342,100 0,7039 6.089,99 78,90

XPA000SE pa Partida alçada a justificar per
al pagament a la companyia
elèctrica en concepte a la
modificació de l'escomesa
particular elèctrica afectada
per l'execució de la rotonda. 

6.000,00 1,000 0,6940 6.000,00 79,59

EUR
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ITINERARI PER A VIANANTS I CICLISTES BV-5202, PK 0+000 A PK 1+230
TM SANT JULIÀ DE VILATORTA

ESTADÍSTICA DE PARTIDES 7Pàg.:

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT % %ACUM

IZ00ANYG u Any de garantia de la
jardineria, incloent la
totalitat de regs amb cuba
necessaris durant un any,
podes, neteges i reposicions
requerides.

5.876,82 1,000 0,6741 5.876,82 80,26

F965A2DH m Vorada recta de peces de
formigó, doble capa, amb secció
normalitzada tipus jardí de
20x8 cm, en alineacions rectes,
corbes, segons UNE-EN 1340,
col·locada sobre base de
formigó no estructural de 15
N/mm2 de resistència mínima a
compressió, rejuntada amb
morter, amb excavacions
necessàries, preparció de base
i càrrega de materials excavats

16,77 345,000 0,6642 5.785,65 80,93

G2285H0F m3 Rebliment i piconatge de
trasdós de mur, amb graves per
a drenatge de 5 a 12 mm, en
tongades de gruix de fins a 25
cm, utilitzant picó vibrant,
amb compactació del 95% PM

25,19 226,200 0,6543 5.697,98 81,58

FDD26529 u Pou de registre de 100 cm
interiors, amb estructura de
formigó prefabricada o de 14 cm
de gruix de maó massís,
arrebossat i lliscat per dins
amb morter mixt 1:0,5:4,
elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l, amb base
de formigó HNE-15/B/20 de 15 cm
de gruix, amb mig tub passant i
mitja canya de formigó,
incloent entroncaments amb
tubs, d'una alçada lliure
interior inferior a 2,00
metres, incloent graons de
polipropilé i con de reducció
superior 100-60.

289,20 17,000 0,5644 4.916,40 82,14

FD5J5258 u Caixa per a embornal de
70x30x100 cm, amb parets de 14
cm de gruix de maó massís,
arrebossada i lliscada per dins
amb morter mixt 1:2:10 sobre
solera de 10 cm de formigó
HM-20/P/20/I, formació de mitja
canya inferior i entroncament
amb tub de sortida lateral

111,60 44,000 0,5645 4.910,40 82,71

FG380902 m Conductor de coure nu, unipolar
de secció 1x35 mm2, muntat
superficialment, amb p.p. de
conductor enfundat per a
conduccions metàl·liques i
pujades a columna.

3,44 1.413,500 0,5646 4.862,44 83,27

F2194AA1 m2 Demolició de paviment de
formigó, de 15 cm de gruix mig,
amb compressor i càrrega manual
i mecànica de runa sobre camió
o contenidor

6,00 810,000 0,5647 4.860,00 83,82

EUR

ITINERARI PER A VIANANTS I CICLISTES BV-5202, PK 0+000 A PK 1+230
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Màscara: * (Ordenació per import)

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT % %ACUM

FD5Z5CC4 u Bastiment i reixa de fosa
dúctil, abatible, barres
diagonals, per a caixa
d'embornal, de 700x300x100 mm,
classe C250 segons norma UNE-EN
124 i, col·locat amb morter
d'alta ressistència

109,35 44,000 0,5548 4.811,40 84,38

F985A709 m Vorada remontable de peces de
formigó, doble capa, de
característiques geomètriques
equivalents a l'existent,
col·locada sobre base de
formigó no estructural de 15
N/mm2 de resistència mínima a
compressió i fins a 20cm
d'alçària, rejuntada amb
morter, amb excavacions
necessàries, preparció de base
i càrrega de materials excavats

38,93 123,200 0,5549 4.796,18 84,93

FR662228 u Plantació d'arbust o arbre de
petit format en contenidor
d'1,5 a 3 l, amb retirada
puntual de mulch i tall de
geotèxtil, excavació de clot de
plantació de 30x30x30 cm amb
mitjans manuals, reblert del
clot amb substitució total de
terra de l'excavació per terra
de jardineria, primer reg i
càrrega de les terres sobrants
a camió

2,95 1.554,000 0,5350 4.584,30 85,45

G2RAAGLO m3 Deposició controlada a centre
de reciclatge de residus de
mescles bituminoses amb una
densitat 1,48 t/m3, procedents
de construcció o demolició, amb
codi 170302 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002), incloent cànon
d'abocament

5,92 773,890 0,5351 4.581,43 85,98

F965A5E9 m Vorada tipus Tessina terana de
40x17,3 color corten de Breinco
o equivalent, col·locada sobre
base de formigó no estructural
de 15 N/mm2 de resistència
mínima a compressió i fins a
20cm d'alçària, rejuntada amb
morter, amb excavacions
necessàries, preparció de base
i càrrega de materials excavats

34,09 130,000 0,5152 4.431,70 86,49

FG31H554 m Cable amb conductor de coure de
0,6/1 kV de tensió assignada,
amb designació RVFV,
tetrapolar, de secció 4 x 6
mm2, amb armadura de fleix
d'acer i coberta del cable de
PVC, col·locat en tub

3,11 1.413,500 0,5053 4.395,99 86,99

FR3SE212 m2 Encoixinament amb escorça de pi
de 10 a 35 mm o mulch,
subministrada a granel,
escampada amb retroexcavadora
petita i mitjans manuals en
capa uniforme de gruix 10 cm

4,84 900,000 0,5054 4.356,00 87,49
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F21B1501 m Desmuntatge de barrera de
seguretat de qualsevol tipus
amb base de formigó, amb
mitjans mecànics i manuals i
amb càrrega manual i mecànica
de runa sobre camió o
contenidor, transport a
abocador autoritzat i cànon
d'abocament inclòs.

6,53 667,000 0,5055 4.355,51 87,99

FDDZ6DD4 u Bastiment circular de fosa
dúctil per a pou de registre i
tapa abatible i amb tanca, pas
lliure de 600 mm de diàmetre i
classe D400 segons norma UNE-EN
124 i reglament AENOR RP 0023,
col·locat amb morter d'alta
resistència, amb inscripció
segons servei

156,94 27,000 0,4956 4.237,38 88,48

F222512L u Execució de cala de
localització de serveis manual
amb suport mecànic, de
1,00x0,40x1,50 metres de
dimensions màximes, amb terres
deixades a la vora i posterior
rebliment, segons definició
d'ubicació a definir per la
direcció de les obres. 

35,36 119,000 0,4857 4.207,84 88,96

F9J13J40 m2 Reg d'adherència amb emulsió
bituminosa catiònica tipus
C60B3/B4 ADH(ECR-1), amb
dotació 1 kg/m2

0,59 6.845,000 0,4658 4.038,55 89,43

F227500F m2 Repàs i piconatge de sòl de
rasa, amb compactació del 95%
PM

2,30 1.657,260 0,4459 3.811,70 89,87

FBATU010 u Jordana de treball per a la
realització de la senyalització
horitzontal de l'obra, amb
execució de la totalitat de la
senyalització horitzontal
necessària segons plànols i
indicacions de la direcció
facultativa, incloent el
desplaçament de maquinària
necessari, personal,
premarcatge i dues capes de
pintura acrílica.

1.250,00 3,000 0,4360 3.750,00 90,30

F9E1320N m2 Paviment de panot per a vorera
gris de 20x20x4 cm, classe 1a,
col·locat a truc de maceta amb
morter mixt 1:0,5:4 i beurada
de ciment pòrtland, de
qualsevol tipologia de peces,
incloent franges especials per
a marcat de franges per a
invidents

16,61 220,000 0,4261 3.654,20 90,72

G2212101 m3 Reperfilat de talussos fins a 6
metres d'alçada, en qualsevol
tipus de terreny, incloent part
proporcional de roca, amb
mitjans mecànics i manuals, amb
càrrega manual i mecànica de
terra sobre camió o contenidor,
incloent transports interiors
necessaris

10,36 345,000 0,4162 3.574,20 91,13

EUR

ITINERARI PER A VIANANTS I CICLISTES BV-5202, PK 0+000 A PK 1+230
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NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT % %ACUM

F9Z1U010 m Tall de paviments de qualssevol
tipus amb disc de diamant i amb
qualsevol gruix

1,54 2.166,000 0,3863 3.335,64 91,51

FQ113551 u Conjunt de taula i 2 bancs de
fusta de pi tractada en
autoclau classe IV, de
204x67x74 cm (taula) i
204x40x45 cm (bancs), sense
respatller i amb estructura
metàl·lica, col·locat amb base
de formigó correguda i amb els
cantells amb matavius, amb
certificat d'orígen de la
fusta, sense tractament de
creosotat, sense estelles, amb
una densitat mínima de la fusta
de 600kg/m3, una humitat màxima
del 19%, amb tractament
antifong i antiputrefacció, amb
tractament antienvelliment de
protecció contra agent biòtics
i tractament antigrafiti
permanent compatible amb
tractaments protectors. 

1.648,13 2,000 0,3864 3.296,26 91,89

G2RA61H0 m3 Deposició controlada a centre
de reciclatge de residus de
formigó inerts amb una densitat
1,45 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb
codi 170101 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002), incloent cànon
d'abocament

5,80 546,857 0,3665 3.171,77 92,25

X00000EN pa Partida alçada a justificar per
a la realització dels pagaments
a companyia elèctrica en
concepte a la nova escomesa
elèctrica associada a la xarxa
d'enllumenat públic 

3.000,00 1,000 0,3466 3.000,00 92,60

FR4GD834 u Subministrament de Photinia
little (x) Red Robin d'alçària
de 30 a 40 cm, en contenidor de
3 l

4,02 744,000 0,3467 2.990,88 92,94

GBBZ1220 m Suport rectangular de tub
d'acer galvanitzat de 100x50x3
mm o circular estriat de D90mm,
en alumini, col·locat a terra
formigonat

23,25 114,000 0,3068 2.650,50 93,24

FQ13M220 u Banc de bloc de formigó tipus
Pausa Side 90x45x60, color
fusion de Breinco o equivalent,
col·locat sobre paviment amb
fixacions químiques fixades a
la base. 

432,40 6,000 0,3069 2.594,40 93,54

F3Z112T1 m2 Capa de neteja i anivellament
de 10 cm de gruix de formigó
HL-150/B/20 de consistència
tova i grandària màxima del
granulat 20 mm, incloent
mitjans auxiliars necessaris
per a la seva col·locació

6,53 388,000 0,2970 2.533,64 93,83
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FGD2344D u Placa de connexió a terra
d'acer, quadrada (massissa), de
superfície 0,25 m2, de 3 mm de
gruix, soterrada i connectada a
punt de llum, totalment
instal·lada

35,64 71,000 0,2971 2.530,44 94,12

FDK282C9 u Pericó de registre de fàbrica
de maó de 40x40x60 cm, per a
instal·lacions de serveis, amb
parets de 15 cm de gruix de maó
calat de 290x140x100 mm,
arrebossada i lliscada
interiorment amb morter mixt
amb una proporció en volum
1:2:10, sobre solera de maó
calat de 10 cm de gruix i
reblert lateral amb terra de la
mateixa excavació

81,78 28,000 0,2672 2.289,84 94,39

FR412M2D u Subministrament de Cotinus
Goggyria amb ramificació
arbustiva, en contenidor de 50
l

201,00 11,000 0,2573 2.211,00 94,64

FQ13T050 u Cadira de bloc de formigó tipus
circle puff D45x45, color
fusion de Breinco o equivalent,
col·locat sobre paviment amb
fixacions químiques fixades a
la base. 

191,02 11,000 0,2474 2.101,22 94,88

F9J12X40 m2 Reg d'imprimació amb emulsió
bituminosa catiònica específica
per a reg d'imprimació, tipus
ECI, amb dotació 1 kg/m2.

0,57 3.594,000 0,2475 2.048,58 95,12

F2194JF1 m2 Demolició de paviment de
panots, col·locat sobre
formigó, amb base de formigó de
15 cm de gruix de cota mitja,
amb compressor i càrrega manual
i mecànica de runa sobre camió
o contenidor

6,64 303,000 0,2376 2.011,92 95,35

FR43F43B u Subministrament de Laurus
nobilis de perímetre de 18 a 20
cm, en contenidor de 50 l

282,24 7,000 0,2377 1.975,68 95,58

F21R11A5 u Tala controlada directa d'arbre
de gran port, arrencant la
soca, aplec de la brossa
generada i càrrega manual i
mecànica sobre camió o
contenidor, amb transport de la
mateixa a planta de
compostatge, incloent cànon
d'abocament.

246,04 8,000 0,2378 1.968,32 95,80

FD5ZAKFJ u Bastiment i reixa de fosa
dúctil, abatible i amb tanca,
de 100x50 cm, model Barcelona
10 amb barres diagonals, per a
embornal o reixa correguda,
classe D400 segons norma UNE-EN
124 amb el segell d'una empresa
certificadora acreditada per
l'ENAC o equivalent europeu.

148,43 13,000 0,2279 1.929,59 96,02

EUR
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F7B451B0 m2 Geotèxtil antiarrels format per
feltre de polièster no teixit
lligat mecànicament de 110 a
130 g/m2, col·locat sense
adherir, amb part proporcional
de solapaments

1,93 970,000 0,2180 1.872,10 96,24

H1213251 m2 Muntatge i desmuntatge de
bastida tubular metàl·lica fixa
amb subministre i amortització,
formada per bastiments de 70 cm
i alçària <= 200 cm, amb bases
regulables, tubs travessers,
tubs de travament, plataformes
de treball d'amplària com a
mínim de 60 cm, escales
d'accés, baranes laterals,
sòcols i preparació de la base,
col·locada amb amarradors cada
10 m2 d'estructura, inclosos
tots els elements de
senyalització normalitzats, el
transport i la certificació
associada

17,12 102,000 0,2081 1.746,24 96,44

F21DQU02 u Demolició d'embornal o mòdul de
reixa interceptora de fins a 1m
de longitud, incloent parets de
formigó o maó de fins a 30 cm
de gruix, amb mitjans mecànics
i manuals i amb cegat de tub de
sortida amb formigó si s'escau,
amb càrrega de materials sobre
camió o contenidor

59,85 29,000 0,2082 1.735,65 96,64

FQ13T054 u Cadira de bloc de formigó tipus
circle puff D60x50, color
fusion de Breinco o equivalent,
col·locat sobre paviment amb
fixacions químiques fixades a
la base. 

278,02 6,000 0,1983 1.668,12 96,83

F21D2122 m Enderroc de canalització de
servei a anular de qualsevol
tipus i fins a 20 cm de
diàmetre, executat amb mitjans
mecànics i manuals, amb càrrega
manual i mecànica de runa sobre
camió o contenidor.

2,58 640,000 0,1984 1.651,20 97,02

G2143330 m Inspecció amb equipo de CCTV,
incloent redacció d'informe
d'incidències

1,91 840,000 0,1885 1.604,40 97,20

FQ22PC80 u Paperera de bloc de formigó
tipus leg D45x85, color fusion
de Breinco o equivalent,
col·locat sobre paviment amb
fixacions químiques fixades a
la base. 

394,24 4,000 0,1886 1.576,96 97,38
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FD5KKF08 m Caixa per a interceptor de 50
cm d'amplada interior i fins a
1,5 metres de fondària, amb
parets de 14 cm de gruix de maó
masís, arrebossada i lliscada
per dins i esquerdejat per fora
amb morter ciment 1:6 sobre
solera de 15 cm de formigó
HM-20/P/20/I amb formació de
pendents interior i part
proporcional de treballs
associats a la connexió dels
tubs.

120,24 13,000 0,1887 1.563,12 97,56

F2191305 m Demolició de vorada col·locada
sobre formigó, amb compressor i
càrrega manual i mecànica de
runa sobre camió o contenidor

4,81 319,000 0,1888 1.534,39 97,74

FDK26A18 u Substitució de tapa de pericó H
existent per tapa metàl·lica
D400 homologada de Telefònica;
amb ajust a cota

360,00 4,000 0,1789 1.440,00 97,91

FR61235A u Plantació d'arbre planifoli amb
pa de terra o contenidor, de 18
a 25 cm de perímetre de tronc a
1 m d'alçària (a partir del
coll de l'arrel), excavació de
clot de plantació de 100x100x80
cm amb mitjans mecànics, en
pendent, reblert del clot amb
substitució total de terra de
l'excavació per terra de
jardineria, primer reg i
càrrega de les terres sobrants
a camió

78,73 18,000 0,1690 1.417,14 98,07

FDKZH9B4 u Bastiment i tapa quadrada de
fosa dúctil, per a pericó de
serveis, amb inscripció segons
servei, recolzada, pas lliure
de 400x400 mm i classe B125
segons norma UNE-EN 124,
col·locat amb morter

47,34 28,000 0,1591 1.325,52 98,22

X00000DR pa Partida alçada d'abonament
íntegre per a la realització de
la neteja de runes i terra de
la totalitat de pous i reixes
de drenatge existent, amb
mitjans manuals i suport de
camió de neteja, amb càrrega
manual i mecànica de terra
sobre camió o contenidor,
incloent transports interiors
necessaris i gestió del residu
resultant

1.200,00 1,000 0,1492 1.200,00 98,36

FDD1A08P u Adaptació de pou/reixa de
recollida d'aigües existent a
pou de registre existent,
incloent tasques d'obra civil
necessàries per adaptar
l'element i col·locació de nova
tapa de registre i pates. 

170,18 7,000 0,1493 1.191,26 98,49

GBB11111 u Placa amb làmina reflectora de
nivell 2 d'intensitat
d'alumini, triangular, de 70 cm
de costat, per a senyals de
trànsit, fixada mecànicament

63,63 15,000 0,1194 954,45 98,60

EUR
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G2241010 m2 Acabat i allisada de talussos,
amb mitjans mecànics i manuals

1,03 900,000 0,1195 927,00 98,71

F21H1C41 u Desplaçament de punt de llum
existent, a una distància
inferior a 5 metres, incloent
desconnexió prèvia, enderroc de
daus de formigó, acopi
provisional en obra per a
posterior recol·locació,
recuperació de cablejat, nova
canalització, nova
fonamentació, cablejat i
connexions necessàries, amb
càrrega manual i mecànica de
les runes sobre camió o
contenidor.

294,34 3,000 0,1096 883,02 98,81

G75150M1 m2 Làmina de drenatge tipus Delta
Drain de Basf o equivalent amb
geotèxtil adherit, fixada
mecànicament a mur.

6,82 122,400 0,1097 834,77 98,91

GD7JE185 m Claveguera amb tub de paret
estructurada, amb paret interna
llisa i externa corrugada, de
polietilè HDPE, tipus B, àrea
aplicació U, de diàmetre
nominal exterior 200 mm, de
rididesa anular SN 8 kN/m2,
segons la norma UNE-EN 13476-3,
unió de maniguets, amb grau de
dificultat mitja i col·locat al
fons de la rasa, incloent part
proporcional de peces clip per
a unios de tubs

10,59 76,000 0,0998 804,84 99,00

F226240F m3 Terraplenada i piconatge de
terres amb material de la
pròpia excavació o prèstec
(sense incloure material) en
tongades de fins a 30 cm i amb
transport interior des de zona
d'acopi, amb una compactació
del 95 % del PM

7,34 96,972 0,0899 711,77 99,08

F2193J06 m Demolició de rigola de formigó
o de peces col·locades sobre
base de formigó, amb compressor
i càrrega manual i mecànica de
runa sobre camió o contenidor

4,34 164,000 0,08100 711,76 99,16

GG380000 u Legalització de la xarxa
d'enllumenat públic, incloent
projecte elèctric 

700,00 1,000 0,08101 700,00 99,24

F9365H11 m3 Paviment de formigó
HM-20/B/20/I, de consistència
tova i grandària màxima del
granulat 20 mm, abocat des de
camió amb estesa i vibratge
manual, amb acabat fratassat
amb helicòpter acabat semifi

76,38 9,000 0,08102 687,42 99,32
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FDK26A17 u Pericó de registre de formigó
prefabricat o executat in situ,
amb tapa apta per a càrregues
de trànsit, tipus D, homologat
per a companyia telefònica,
col·locat sobre solera de
formigó HM-20/B/40/I de 15 cm
de gruix i reblert lateral amb
terra de la mateixa excavació,
amb interceptacióons de prismes
i derivacion necessàries. 

649,57 1,000 0,07103 649,57 99,40

FDGZU010 m Banda contínua de plàstic de
color, de 30 cm d'amplària,
col·locada al llarg de la rasa
a 20 cm per sobre de la
canonada

0,32 1.825,000 0,07104 584,00 99,46

GBB21201 u Placa amb làmina reflectora de
nivell 2 d'intensitat quadrada
60x60, per a senyals de
trànsit, fixada mecànicament

70,52 8,000 0,06105 564,16 99,53

FRZ22A23 u Aspratge doble d'arbre
mitjançant 2 rolls de fusta de
pi tractada en autoclau de
secció circular, de 10 cm de
diàmetre i 2,5 m de llargària,
clavat al fons del forat de
plantació 30 cm, i amb 2
abraçadores regulables de goma
o cautxú

29,75 18,000 0,06106 535,50 99,59

GBB11251 u Placa amb làmina reflectora de
nivell 2 d'intensitat
d'alumini, circular de 60 cm de
diàmetre, per a senyals de
trànsit, fixada mecànicament, 

57,46 8,000 0,05107 459,68 99,64

GDZ31611 u Subministre i col·locació de
broc de sortida prefabricat per
a tub D400, incloent
excavacions i reblerts
necessaris

456,60 1,000 0,05108 456,60 99,70

FDG5ARMA u Subministre i col·locacío
d'armari CDU per a escomesa
elèctrica particular, incloent
aparellatge interior associat,
fonament i elements auxiliars
necessaris.

433,86 1,000 0,05109 433,86 99,75

G21B4001 u Desmuntatge i acopi temporal en
obra de senyal vertical o
cartell de trànsit existent, de
qualsevol tipus, inclòs
suports, amb demolició de les
fonamentacions, amb càrrega
manual i mecànica sobre camió o
contenidor, transport a
abocador autoritzat i cànon
d'abocament inclòs de materials
excedents no aprofitables.

11,40 32,000 0,04110 364,80 99,79

EUR

ITINERARI PER A VIANANTS I CICLISTES BV-5202, PK 0+000 A PK 1+230
TM SANT JULIÀ DE VILATORTA

ESTADÍSTICA DE PARTIDES 16Pàg.:

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT % %ACUM

F21H1C42 u Desmuntatge de punt de llum
existent de qualsevol tipus,
accessoris i elements de
subjecció, amb desconnexió
prèvia, enderroc de daus de
formigó, càrrega manual i
mecànica de l'equipament i la
runa sobre camió o contenidor,
transport a magatzem municipal
o abocador, incloent gestió del
residu si s'escau

88,43 4,000 0,04111 353,72 99,83

FD5A5D05 m Drenatge amb tub circular
perforat de polietilè d'alta
densitat de 125 mm de diàmetre
i reblert amb material filtrant
fins a 50 cm per sobre del dren

9,63 30,000 0,03112 288,90 99,86

G7811100 m2 Pintat sobre formigó en
parament vertical amb 1 kg/m2
d'emulsió bituminosa catiònica
tipus C60B3/B4 ADH(ECR-1)

2,62 102,000 0,03113 267,24 99,89

GBB3C620 u Placa complementària per a
senyals de trànsit, d'alumini
anoditzat, de 60x20 cm, acabada
amb làmina retrorreflectora
classe RA2, fixada al senyal

63,55 4,000 0,03114 254,20 99,92

FR4DN43C u Subministrament d'Hedera helix
d'alçària de 150 cm, en
contenidor de 3 l

3,35 60,000 0,02115 201,00 99,94

GBB1C351 u Placa amb làmina reflectora de
nivell 2 d'intensitat octogonal
de 60 cm de diàmetre, per a
senyals de trànsit, fixada
mecànicament

80,46 2,000 0,02116 160,92 99,96

F9Z4AA15 m2 Armadura per lloses de formigó
AP500 T amb malla
electrosoldada de barres
corrugades d'acer ME 15x15 cm
D:5-5 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN
10080

2,85 31,000 0,01117 88,35 99,97

GBBZ11RE u Recol·locació de cartell o
senyal de qualsevol tipus

14,42 5,000 0,01118 72,10 99,98

FDG5PLAC m Placa de polietilé per a
senyalització de xarxa
elèctrica segons normes de
companyia

3,50 20,000 0,01119 70,00 99,99

G7J5211A m Segellat de junt de 10 mm
d'amplària i 5 mm de fondària
amb massilla de silicona
neutra, aplicada amb pistola
manual, prèvia imprimació
específica i saneig de la junta
de porex

3,13 10,200 0,00120 31,93 99,99

G7J1AUV0 m2 Formació de junt de dilatació,
en peces formigonades ´´in
situ´´, amb planxa de
poliestirè expandit, de 10 mm
de gruix

7,74 4,080 0,00121 31,58 100,00
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ITINERARI PER A VIANANTS I CICLISTES BV-5202, PK 0+000 A PK 1+230
TM SANT JULIÀ DE VILATORTA

ESTADÍSTICA DE PARTIDES 17Pàg.:

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT % %ACUM

F21B1502 m Desmuntatge de barana i
demolició d'ancoratges amb base
de formigó, amb mitjans
mecànics i manuals i amb
càrrega manual i mecànica de
runa sobre camió o contenidor,
transport a abocador autoritzat
i cànon d'abocament inclòs.

4,97 5,000 0,00122 24,85 100,00

TOTAL: 100,00870.817,98
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ITINERARI PER A VIANANTS I CICLISTES BV-5202, PK 0+000 A PK 1+230
TM SANT JULIÀ DE VILATORTA

AMIDAMENTS Pàg.: 1

OBRA 01 PRESSUPOST 3647-PC-02
SUOBRA 01  TRAM 1.1
CAPÍTOL 01  ENDERROCS

1 F21R11A0 m2 Esbrossada general de terreny, amb retirada de vegetació, arbustiva i tala controlada d'arbres de port petit/mitjà,
incloent la retirada i trituració de les soques i retirada de la capa vegetal superficial, aplec de la brossa generada
i càrrega manual i mecànica sobre camió o contenidor, amb transport de la mateixa a planta de compostatge,
incloent cànon d'abocament.

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

1 1.100,000 1.100,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.100,000

2 F21R11A5 u Tala controlada directa d'arbre de gran port, arrencant la soca, aplec de la brossa generada i càrrega manual i
mecànica sobre camió o contenidor, amb transport de la mateixa a planta de compostatge, incloent cànon
d'abocament.

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

1 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

3 F2191305 m Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre
camió o contenidor

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

1 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

2 25,000 25,000 C#*D#*E#*F#

3 32,000 32,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 67,000

4 F2193J06 m Demolició de rigola de formigó o de peces col·locades sobre base de formigó, amb compressor i càrrega manual
i mecànica de runa sobre camió o contenidor

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

1 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

5 F2194JF1 m2 Demolició de paviment de panots, col·locat sobre formigó, amb base de formigó de 15 cm de gruix de cota mitja,
amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor

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

1 161,000 161,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 161,000

6 F2194AA1 m2 Demolició de paviment de formigó, de 15 cm de gruix mig, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa
sobre camió o contenidor

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

1 16,000 16,000 C#*D#*E#*F#

EUR

ITINERARI PER A VIANANTS I CICLISTES BV-5202, PK 0+000 A PK 1+230
TM SANT JULIÀ DE VILATORTA

AMIDAMENTS Pàg.: 2

2 cuneta 487,000 487,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 503,000

7 F9Z1U010 m Tall de paviments de qualssevol tipus amb disc de diamant i amb qualsevol gruix

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

1 21,000 21,000 C#*D#*E#*F#

2 21,000 21,000 C#*D#*E#*F#

3 14,000 14,000 C#*D#*E#*F#

4 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

5 100,000 100,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 160,000

8 F2194XC5 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa de 20 cm de gruix mig, amb martell trencador muntat sobre
retroexcavadora i suport de compressor manual i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor

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

1 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#

2 22,000 22,000 C#*D#*E#*F#

3 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

4 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 49,000

9 G219Q200 m2 Fresat per cm de gruix de paviment de mescles bituminoses i càrrega sobre camió, incloent neteja posterior de
la superfície

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

1 386,000 5,000 1.930,000 C#*D#*E#*F#

2 36,000 5,000 180,000 C#*D#*E#*F#

3 43,000 5,000 215,000 C#*D#*E#*F#

4 20,000 5,000 100,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2.425,000

10 G2135223 m3 Enderroc de formigó en massa o armat, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i suport de
compressor manual, amb càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor

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

1 Elements soterrats 50,000 50,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 50,000

11 F21D2122 m Enderroc de canalització de servei a anular de qualsevol tipus i fins a 20 cm de diàmetre, executat amb mitjans
mecànics i manuals, amb càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor.

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

1 50,000 50,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 50,000
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ITINERARI PER A VIANANTS I CICLISTES BV-5202, PK 0+000 A PK 1+230
TM SANT JULIÀ DE VILATORTA

AMIDAMENTS Pàg.: 3

12 G21B4001 u Desmuntatge i acopi temporal en obra de senyal vertical o cartell de trànsit existent, de qualsevol tipus, inclòs
suports, amb demolició de les fonamentacions, amb càrrega manual i mecànica sobre camió o contenidor,
transport a abocador autoritzat i cànon d'abocament inclòs de materials excedents no aprofitables.

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

1 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

13 F21DQU02 u Demolició d'embornal o mòdul de reixa interceptora de fins a 1m de longitud, incloent parets de formigó o maó
de fins a 30 cm de gruix, amb mitjans mecànics i manuals i amb cegat de tub de sortida amb formigó si s'escau,
amb càrrega de materials sobre camió o contenidor

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

1 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

OBRA 01 PRESSUPOST 3647-PC-02
SUOBRA 01  TRAM 1.1
CAPÍTOL 02  MOVIMENT DE TERRES

1 G2243011 m2 Repàs i piconatge d'esplanada o caixa de paviment de qualsevol amplada, amb mitjans mecànics i compactació
del 95 % PM

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

1 Zona Panot 200,000 200,000 C#*D#*E#*F#

2 Itinerari 830,000 830,000 C#*D#*E#*F#

3 135,000 135,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.165,000

2 G2212102 m3 Excavació per a caixa de paviment en qualsevol tipus de terreny, incloent part proporcional de roca, realitzada
amb pala excavadora i càrrega indirecta sobre camió amb transport interior inclòs

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

1 Zona Panot 200,000 0,150 30,000 C#*D#*E#*F#

2 Itinerari 830,000 0,150 124,500 C#*D#*E#*F#

3 135,000 0,150 20,250 C#*D#*E#*F#

4 Vorades i rigoles P 20,000 34,950

TOTAL AMIDAMENT 209,700

3 F226240F m3 Terraplenada i piconatge de terres amb material de la pròpia excavació o prèstec (sense incloure material) en
tongades de fins a 30 cm i amb transport interior des de zona d'acopi, amb una compactació del 95 % del PM

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

1 10% terres de l'obra 0,100 209,700 20,970 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,970

4 G226K211 m3 Estesa i piconatge de tot-u artificial d'aportació, en tongades de 20 cm de gruix, com a màxim, amb compactació
del 98 % PM, utilitzant corró vibratori autopropulsat de dimensions petites, i amb necessitat d'humectació i
transport interior

EUR
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TM SANT JULIÀ DE VILATORTA

AMIDAMENTS Pàg.: 4

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

1 Zona Panot 200,000 0,150 30,000 C#*D#*E#*F#

2 Itinerari 830,000 0,150 124,500 C#*D#*E#*F#

3 135,000 0,150 20,250 C#*D#*E#*F#

4 Vorades i rigoles P 20,000 34,950

TOTAL AMIDAMENT 209,700

OBRA 01 PRESSUPOST 3647-PC-02
SUOBRA 01  TRAM 1.1
CAPÍTOL 03  SERVEIS AFECTATS

1 F222512L u Execució de cala de localització de serveis manual amb suport mecànic, de 1,00x0,40x1,50 metres de
dimensions màximes, amb terres deixades a la vora i posterior rebliment, segons definició d'ubicació a definir
per la direcció de les obres.

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

1 Localització elèctric dipòsit 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

2 Altres cales 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

2 F2225123 m3 Excavació de rases i pous, en qualsevol tipus de terreny, incloent part proporcional de roca, amb mitjans
mecànics i manuals, amb càrrega manual i mecànica de terra sobre camió o contenidor, incloent transports
interiors necessaris

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

1 Elèctric dipòsit 10,000 0,400 1,200 4,800 C#*D#*E#*F#

2 Xarxa de telefonia 45,000 0,400 0,800 14,400 C#*D#*E#*F#

3 10,000 0,400 1,200 4,800 C#*D#*E#*F#

4 20,000 0,400 0,800 6,400 C#*D#*E#*F#

5 Sobreamples connexions P 5,000 PERORIGEN(G1:
G1, C2)

TOTAL AMIDAMENT 30,400

3 F227500F m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa, amb compactació del 95% PM

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

1 Localització elèctric dipòsit 10,000 0,400 4,000 C#*D#*E#*F#

2 Xarxa de telefonia 45,000 0,400 18,000 C#*D#*E#*F#

3 10,000 0,400 4,000 C#*D#*E#*F#

4 20,000 0,400 8,000 C#*D#*E#*F#

5 Sobreamples connexions P 5,000 PERORIGEN(G1:
G1, C2)

TOTAL AMIDAMENT 34,000

4 FDG52457 m Canalització amb dos tubs corbables corrugats de polietilè de 110 mm de diàmetre nominal, de doble capa, i dau
de recobriment de 30x20 cm amb formigó HM-20/P/20/I, mandrilat i amb fil guia
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ITINERARI PER A VIANANTS I CICLISTES BV-5202, PK 0+000 A PK 1+230
TM SANT JULIÀ DE VILATORTA

AMIDAMENTS Pàg.: 5

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

1 Elèctric dipòsit 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

2 Xarxa de telefonia 45,000 45,000 C#*D#*E#*F#

3 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

4 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 85,000

5 F31521N1 m3 Formigó no estructural per a rebliments puntuals de rases, pous i fonaments, HNE-15/B/20, de consistència tova
i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió

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

1 Elèctric dipòsit 10,000 0,400 0,900 3,600 C#*D#*E#*F#

2 Xarxa de telefonia 20,000 0,400 0,800 6,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

6 F228FB0F m3 Rebliment i piconatge de rases i pous, amb material procedent de la pròpia obra o de prèstec (sense incloure
material), en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant corró vibratori per a compactar, i amb transport interior
des de zona d'acopi, amb una compactació del 95 % del PM

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

1 Total excavació rases 30,400 30,400 C#*D#*E#*F#

2 a descomptar primsa -85 0,300 0,200 -5,100 C#*D#*E#*F#

3 a descomptar rebliment formigó -10 -10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,300

7 FDK26A17 u Pericó de registre de formigó prefabricat o executat in situ, amb tapa apta per a càrregues de trànsit, tipus D,
homologat per a companyia telefònica, col·locat sobre solera de formigó HM-20/B/40/I de 15 cm de gruix i reblert
lateral amb terra de la mateixa excavació, amb interceptacióons de prismes i derivacion necessàries.

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

8 FDGZU010 m Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la
canonada

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

1 Elèctric dipòsit 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

2 Xarxa de telefonia 45,000 45,000 C#*D#*E#*F#

3 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

4 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 85,000

9 FDK282C9 u Pericó de registre de fàbrica de maó de 40x40x60 cm, per a instal·lacions de serveis, amb parets de 15 cm de
gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment amb morter mixt amb una proporció
en volum 1:2:10, sobre solera de maó calat de 10 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació

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

EUR
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TM SANT JULIÀ DE VILATORTA

AMIDAMENTS Pàg.: 6

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

TOTAL AMIDAMENT 2,000

10 FDKZH9B4 u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, amb inscripció segons servei, recolzada, pas
lliure de 400x400 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter

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

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

TOTAL AMIDAMENT 2,000

OBRA 01 PRESSUPOST 3647-PC-02
SUOBRA 01  TRAM 1.1
CAPÍTOL 04  XARXA DE DRENATGE

1 F2225123 m3 Excavació de rases i pous, en qualsevol tipus de terreny, incloent part proporcional de roca, amb mitjans
mecànics i manuals, amb càrrega manual i mecànica de terra sobre camió o contenidor, incloent transports
interiors necessaris

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

1 Puig-Mur

2 Nou col·lector 140,000 0,800 2,000 224,000 C#*D#*E#*F#

3 10,000 0,800 2,000 16,000 C#*D#*E#*F#

4 Connexions embornals 6,000 2,000 0,600 1,500 10,800 C#*D#*E#*F#

5 Embornals 12,000 1,500 1,200 1,500 32,400 C#*D#*E#*F#

6 Sortida 15,000 1,000 1,000 15,000 C#*D#*E#*F#

7 Mur-Dipòsit

8 Nou col·lector 90,000 0,800 2,000 144,000 C#*D#*E#*F#

9 Connexions embornals 4,000 2,000 0,600 1,500 7,200 C#*D#*E#*F#

10 Embornals 8,000 1,500 1,200 1,500 21,600 C#*D#*E#*F#

11 Dipòsit-Montserrat

12 Nou col·lector 140,000 0,800 2,000 224,000 C#*D#*E#*F#

13 Connexions embornals 6,000 4,000 0,600 1,500 21,600 C#*D#*E#*F#

14 Embornals 12,000 1,500 1,200 1,500 32,400 C#*D#*E#*F#

15 Sobreamples rases i pous P 20,000 149,800 PERORIGEN(G1:
G14,C15)

TOTAL AMIDAMENT 898,800

2 F227500F m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa, amb compactació del 95% PM

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

1 Puig-Mur

2 Nou col·lector 140,000 0,800 112,000 C#*D#*E#*F#

3 10,000 0,800 8,000 C#*D#*E#*F#

4 Connexions embornals 6,000 2,000 0,600 7,200 C#*D#*E#*F#

5 Embornals 12,000 1,500 1,200 21,600 C#*D#*E#*F#
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6 Sortida 15,000 1,000 15,000 C#*D#*E#*F#

7 Mur-Dipòsit

8 Nou col·lector 90,000 0,800 72,000 C#*D#*E#*F#

9 Connexions embornals 4,000 2,000 0,600 4,800 C#*D#*E#*F#

10 Embornals 8,000 1,500 1,200 14,400 C#*D#*E#*F#

11 Dipòsit-Montserrat

12 Nou col·lector 140,000 0,800 112,000 C#*D#*E#*F#

13 Connexions embornals 6,000 4,000 0,600 14,400 C#*D#*E#*F#

14 Embornals 12,000 1,500 1,200 21,600 C#*D#*E#*F#

15 Sobreamples rases i pous P 20,000 80,600 PERORIGEN(G1:
G14,C15)

TOTAL AMIDAMENT 483,600

3 GD7JS185 m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus
B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 400 mm, de rididesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma
UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa, incloent part
proporcional de peces clip per a unios de tubs

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

1 Puig-Mur

2 Nou col·lector 140,000 140,000 C#*D#*E#*F#

3 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

4 Mur-Dipòsit

5 Nou col·lector 90,000 90,000 C#*D#*E#*F#

6 Dipòsit-Montserrat

7 Nou col·lector 140,000 140,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 380,000

4 GD7JE185 m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus
B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 200 mm, de rididesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma
UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa, incloent part
proporcional de peces clip per a unios de tubs

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

1 Puig-Mur

2 Connexions embornals 6,000 2,000 12,000 C#*D#*E#*F#

3 Mur-Dipòsit

4 Connexions embornals 4,000 2,000 8,000 C#*D#*E#*F#

5 Dipòsit-Montserrat

6 Connexions embornals 6,000 4,000 24,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 44,000

5 F2285SS0 m3 Rebliment i piconatge de rases i pous, amb sorra de prèstec, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó
vibrant

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

1 Puig-Mur

2 Nou col·lector 140,000 0,800 0,700 78,400 C#*D#*E#*F#

EUR
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3 Connexions embornals 6,000 2,000 0,600 0,500 3,600 C#*D#*E#*F#

4 Sortida 15,000 1,000 1,000 15,000 C#*D#*E#*F#

5 Mur-Dipòsit

6 Nou col·lector 90,000 0,800 0,700 50,400 C#*D#*E#*F#

7 Connexions embornals 4,000 2,000 0,600 0,500 2,400 C#*D#*E#*F#

8 Dipòsit-Montserrat

9 Nou col·lector 140,000 0,800 0,700 78,400 C#*D#*E#*F#

10 Connexions embornals 6,000 4,000 0,600 0,500 7,200 C#*D#*E#*F#

11 Sobreamples rases i pous P 20,000 47,080 PERORIGEN(G1:
G10,C11)

12 a descomptar tubs -3,140 44,000 0,100 0,100 -1,382 C#*D#*E#*F#

13 -3,140 380,000 0,200 0,200 -47,728 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 233,370

6 F31521N1 m3 Formigó no estructural per a rebliments puntuals de rases, pous i fonaments, HNE-15/B/20, de consistència tova
i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió

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

1 Puig-Mur

2 Nou col·lector 10,000 0,800 2,000 16,000 C#*D#*E#*F#

3 -3,140 10,000 0,200 0,200 -1,256 C#*D#*E#*F#

4 Embornals 12,000 1,500 1,200 1,500 32,400 C#*D#*E#*F#

5 -12,000 1,000 0,600 1,500 -10,800 C#*D#*E#*F#

6 Sortida 15,000 1,000 1,000 15,000 C#*D#*E#*F#

7 Mur-Dipòsit

8 Embornals 8,000 1,000 0,600 1,500 7,200 C#*D#*E#*F#

9 -8,000 1,500 0,200 0,200 -0,480 C#*D#*E#*F#

10 Dipòsit-Montserrat

11 Embornals 12,000 1,000 0,600 1,500 10,800 C#*D#*E#*F#

12 -12,000 1,200 0,800 1,500 -17,280 C#*D#*E#*F#

13 Altres zones singulars 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#

14 Sobreamples rases i pous P 20,000 14,317 PERORIGEN(G1:
G13,C14)

TOTAL AMIDAMENT 85,901

7 F228FB0F m3 Rebliment i piconatge de rases i pous, amb material procedent de la pròpia obra o de prèstec (sense incloure
material), en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant corró vibratori per a compactar, i amb transport interior
des de zona d'acopi, amb una compactació del 95 % del PM

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

1 Total excavació 898,800 898,800 C#*D#*E#*F#

2 a descomptar sorra -233,370 -233,370 C#*D#*E#*F#

3 a descomptar formigó -85,901 -85,901 C#*D#*E#*F#

4 a descomptar tubs -3,140 44,000 0,100 0,100 -1,382 C#*D#*E#*F#

5 -3,140 380,000 0,200 0,200 -47,728 C#*D#*E#*F#

6 a descomptar embornals -32,000 1,000 0,600 1,500 -28,800 C#*D#*E#*F#
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7 a descomptar pous -12,000 1,000 1,000 2,000 -24,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 477,619

8 FD5J5258 u Caixa per a embornal de 70x30x100 cm, amb parets de 14 cm de gruix de maó massís, arrebossada i lliscada
per dins amb morter mixt 1:2:10 sobre solera de 10 cm de formigó HM-20/P/20/I, formació de mitja canya inferior
i entroncament amb tub de sortida lateral

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

1 Puig-Mur 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#

2 Mur-Dipòsit 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

3 Dipòsit-Montserrat 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 32,000

9 FD5Z5CC4 u Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible, barres diagonals, per a caixa d'embornal, de 700x300x100 mm, classe
C250 segons norma UNE-EN 124 i, col·locat amb morter d'alta ressistència

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

1 Puig-Mur 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#

2 Mur-Dipòsit 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

3 Dipòsit-Montserrat 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 32,000

10 FDD1A08P u Adaptació de pou/reixa de recollida d'aigües existent a pou de registre existent, incloent tasques d'obra civil
necessàries per adaptar l'element i col·locació de nova tapa de registre i pates.

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

1 Puig-Mur 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

2 Mur-Dipòsit 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

3 Dipòsit-Montserrat 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

11 FDD26529 u Pou de registre de 100 cm interiors, amb estructura de formigó prefabricada o de 14 cm de gruix de maó massís,
arrebossat i lliscat per dins amb morter mixt 1:0,5:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, amb base de
formigó HNE-15/B/20 de 15 cm de gruix, amb mig tub passant i mitja canya de formigó, incloent entroncaments
amb tubs, d'una alçada lliure interior inferior a 2,00 metres, incloent graons de polipropilé i con de reducció
superior 100-60.

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

1 Puig-Mur 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

2 Mur-Dipòsit 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

3 Dipòsit-Montserrat 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

12 FDDZ6DD4 u Bastiment circular de fosa dúctil per a pou de registre i tapa abatible i amb tanca, pas lliure de 600 mm de
diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124 i reglament AENOR RP 0023, col·locat amb morter d'alta
resistència, amb inscripció segons servei

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

1 Adequacions existents 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
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2 Nous pous 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,000

13 GDZ31611 u Subministre i col·locació de broc de sortida prefabricat per a tub D400, incloent excavacions i reblerts necessaris

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

14 G3J21610 m3 Escullera amb blocs de pedra granítica/calcàrea conformada de fins a 400 kg de pes, col·locats amb pala
carregadora

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

1 Proteccions sortides puntuals 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

15 X00000DR pa Partida alçada d'abonament íntegre per a la realització de la neteja de runes i terra de la totalitat de pous i reixes
de drenatge existent, amb mitjans manuals i suport de camió de neteja, amb càrrega manual i mecànica de terra
sobre camió o contenidor, incloent transports interiors necessaris i gestió del residu resultant

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

1 Total àmbit 0,333 0,333 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,333

16 G2143330 m Inspecció amb equipo de CCTV, incloent redacció d'informe d'incidències

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

1 Col·lectors projectats 380,000 380,000 C#*D#*E#*F#

2 Col·lectors existents 250,000 250,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 630,000

OBRA 01 PRESSUPOST 3647-PC-02
SUOBRA 01  TRAM 1.1
CAPÍTOL 05  XARXA D'ENLLUMENAT PÚBLIC

1 F21H1C41 u Desplaçament de punt de llum existent, a una distància inferior a 5 metres, incloent desconnexió prèvia,
enderroc de daus de formigó, acopi provisional en obra per a posterior recol·locació, recuperació de cablejat,
nova canalització, nova fonamentació, cablejat i connexions necessàries, amb càrrega manual i mecànica de les
runes sobre camió o contenidor.

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 F2225123 m3 Excavació de rases i pous, en qualsevol tipus de terreny, incloent part proporcional de roca, amb mitjans
mecànics i manuals, amb càrrega manual i mecànica de terra sobre camió o contenidor, incloent transports
interiors necessaris
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 495,000 0,300 0,600 89,100 C#*D#*E#*F#

2 25,000 0,400 1,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 99,100

3 F227500F m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa, amb compactació del 95% PM

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

1 495,000 0,300 148,500 C#*D#*E#*F#

2 25,000 0,400 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 158,500

4 FDGZU010 m Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la
canonada

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

1 495,000 495,000 C#*D#*E#*F#

2 25,000 25,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 520,000

5 F31521N1 m3 Formigó no estructural per a rebliments puntuals de rases, pous i fonaments, HNE-15/B/20, de consistència tova
i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió

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

1 Encreuaments 25,000 0,400 0,800 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

6 F228FB0F m3 Rebliment i piconatge de rases i pous, amb material procedent de la pròpia obra o de prèstec (sense incloure
material), en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant corró vibratori per a compactar, i amb transport interior
des de zona d'acopi, amb una compactació del 95 % del PM

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

1 495,000 0,300 0,600 89,100 C#*D#*E#*F#

2 25,000 0,400 1,000 10,000 C#*D#*E#*F#

3 a descomptar primsa -520 0,300 0,200 -31,200 C#*D#*E#*F#

4 a descomptar formigó -25 0,400 0,800 -8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 59,900

7 FDG52457 m Canalització amb dos tubs corbables corrugats de polietilè de 110 mm de diàmetre nominal, de doble capa, i dau
de recobriment de 30x20 cm amb formigó HM-20/P/20/I, mandrilat i amb fil guia

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

1 495,000 495,000 C#*D#*E#*F#

2 25,000 25,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 520,000

8 FDK282C9 u Pericó de registre de fàbrica de maó de 40x40x60 cm, per a instal·lacions de serveis, amb parets de 15 cm de
gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment amb morter mixt amb una proporció

EUR

ITINERARI PER A VIANANTS I CICLISTES BV-5202, PK 0+000 A PK 1+230
TM SANT JULIÀ DE VILATORTA

AMIDAMENTS Pàg.: 12

en volum 1:2:10, sobre solera de maó calat de 10 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació

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

1 Puig 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

2 Reconstrucció xarxa rotonda 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

9 FDKZH9B4 u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, amb inscripció segons servei, recolzada, pas
lliure de 400x400 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter

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

1 Puig 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

2 Reconstrucció xarxa rotonda 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

10 FHM11L22 u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma cilíndrica, de 4 m d'alçària, coronament sense platina, amb base
platina i porta, reforçada a base, segons norma UNE-EN 40-5, col·locada sobre dau de formigó, incloent
plantilles, elements de fixació, perns d'ancoratge, cablejat interior i caixa de protecció de fussible.

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

1 29,000 29,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 29,000

11 FHN32571 u Subministre, col·locació i instal·lació de llumenera tipus CITYMAX de Carandini o equivalent 23,5W, 3000K
incloent driver programat segons indicacions municipals, sistema de protecció adicional contra sobretensions,
cablejats i elements auxiliars, fixada a columna.

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

1 29,000 29,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 29,000

12 FGD2344D u Placa de connexió a terra d'acer, quadrada (massissa), de superfície 0,25 m2, de 3 mm de gruix, soterrada i
connectada a punt de llum, totalment instal·lada

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

1 29,000 29,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 29,000

13 FG380902 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat superficialment, amb p.p. de conductor enfundat
per a conduccions metàl·liques i pujades a columna.

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

1 495,000 495,000 C#*D#*E#*F#

2 25,000 25,000 C#*D#*E#*F#

3 Derivacions i connexions P 10,000 52,000

TOTAL AMIDAMENT 572,000

14 FG31H554 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RVFV, tetrapolar, de secció 4 x
6 mm2, amb armadura de fleix d'acer i coberta del cable de PVC, col·locat en tub
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 495,000 495,000 C#*D#*E#*F#

2 25,000 25,000 C#*D#*E#*F#

3 Derivacions i connexions P 10,000 52,000

TOTAL AMIDAMENT 572,000

15 FHGAU206 u Armari de protecció i control d'enllumenat públic de 520x520 mm en planta tipus Monolit 2S d'Arelsa o
equivalent, amb fins a 6 sortides, fins a 15kw, sòcol i bancada, amb mòdul de telegestió inclòs, amb sistema de
regulació autònoma, totalment instal·lat, connectat i provat, s'inclou base de formigó d'ancoratge i tot el petit
material auxiliar necessari de connexió i muntatge.

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

1 0,333 0,333 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,333

16 X00000EN pa Partida alçada a justificar per a la realització dels pagaments a companyia elèctrica en concepte a la nova
escomesa elèctrica associada a la xarxa d'enllumenat públic

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

1 0,333 0,333 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,333

17 GG380000 u Legalització de la xarxa d'enllumenat públic, incloent projecte elèctric

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

1 0,333 0,333 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,333

OBRA 01 PRESSUPOST 3647-PC-02
SUOBRA 01  TRAM 1.1
CAPÍTOL 06  ESTRUCTURES

1 G2212101 m3 Reperfilat de talussos fins a 6 metres d'alçada, en qualsevol tipus de terreny, incloent part proporcional de roca,
amb mitjans mecànics i manuals, amb càrrega manual i mecànica de terra sobre camió o contenidor, incloent
transports interiors necessaris

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

1 Àmbit escullera 140,000 0,500 1,500 105,000 C#*D#*E#*F#

2 Àmbit formigó 20,000 2,000 6,000 240,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 345,000

2 F2225123 m3 Excavació de rases i pous, en qualsevol tipus de terreny, incloent part proporcional de roca, amb mitjans
mecànics i manuals, amb càrrega manual i mecànica de terra sobre camió o contenidor, incloent transports
interiors necessaris

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

1 Àmbit escullera 140,000 1,500 1,500 315,000 C#*D#*E#*F#
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2 Àmbit formigó 20,000 4,500 1,500 135,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 450,000

3 F227500F m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa, amb compactació del 95% PM

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

1 Àmbit escullera 140,000 1,500 210,000 C#*D#*E#*F#

2 Àmbit formigó 20,000 4,500 90,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 300,000

4 F3Z112T1 m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó HL-150/B/20 de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, incloent mitjans auxiliars necessaris per a la seva col·locació

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

1 Àmbit escullera 140,000 1,500 210,000 C#*D#*E#*F#

2 Àmbit formigó 20,000 4,500 90,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 300,000

5 G3J21610 m3 Escullera amb blocs de pedra granítica/calcàrea conformada de fins a 400 kg de pes, col·locats amb pala
carregadora

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

1 Àmbit escullera 140,000 0,500 1,800 126,000 C#*D#*E#*F#

2 140,000 1,000 1,000 140,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 266,000

6 F31521N1 m3 Formigó no estructural per a rebliments puntuals de rases, pous i fonaments, HNE-15/B/20, de consistència tova
i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió

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

1 Àmbit escullera (fonamentació, entre
pedres)

0,500 140,000 1,000 1,000 70,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 70,000

7 F32515J3 m3 Formigó per a murs de contenció, HA-25/F/20/IIa de consistència fluïda i grandària màxima del granulat 20 mm i
abocat amb cubilot d'opertura automàtica

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

1 Fonamentació (contra terreny) 20,000 4,000 0,700 56,000 C#*D#*E#*F#

2 Alçats 20,000 0,400 5,100 40,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 96,800

8 F32B300P kg Armadura per a murs de contenció AP500 S, d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2,
incloent part proporcional de retalls i solapaments.

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

1 2,000 2.671,050 5.342,100 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 5.342,100

9 F32DDA26 m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb tauler de fusta de pi, per a murs de contenció de base
rectilínia encofrats a dues cares, d'una alçària <= 6 m, per a deixar el formigó vist, incloent elements
d'apuntalament extres necessaris

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

1 Alçats 2,000 20,000 5,500 220,000 C#*D#*E#*F#

2 Tapes 4,000 0,400 5,500 8,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 228,800

10 G7J1AUV0 m2 Formació de junt de dilatació, en peces formigonades ´´in situ´´, amb planxa de poliestirè expandit, de 10 mm de
gruix

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

1 2,000 0,400 5,100 4,080 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,080

11 G7J5211A m Segellat de junt de 10 mm d'amplària i 5 mm de fondària amb massilla de silicona neutra, aplicada amb pistola
manual, prèvia imprimació específica i saneig de la junta de porex

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

1 2,000 5,100 10,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,200

12 G7811100 m2 Pintat sobre formigó en parament vertical amb 1 kg/m2 d'emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B4
ADH(ECR-1)

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

1 Alçats 20,000 5,100 102,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 102,000

13 G75150M1 m2 Làmina de drenatge tipus Delta Drain de Basf o equivalent amb geotèxtil adherit, fixada mecànicament a mur.

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

1 Alçats 20,000 5,100 102,000 C#*D#*E#*F#

2 Envacalcaments i base P 20,000 20,400 PERORIGEN(G1:
G1,C2)

TOTAL AMIDAMENT 122,400

14 FD5A5D05 m Drenatge amb tub circular perforat de polietilè d'alta densitat de 125 mm de diàmetre i reblert amb material
filtrant fins a 50 cm per sobre del dren

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

1 Alçats 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#

2 Connexió 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 30,000
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15 G2285H0F m3 Rebliment i piconatge de trasdós de mur, amb graves per a drenatge de 5 a 12 mm, en tongades de gruix de fins
a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM

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

1 Àmbit escullera 140,000 0,300 1,500 63,000 C#*D#*E#*F#

2 Àmbit formigó 20,000 1,600 5,100 163,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 226,200

16 H1213251 m2 Muntatge i desmuntatge de bastida tubular metàl·lica fixa amb subministre i amortització, formada per
bastiments de 70 cm i alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes
de treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i preparació de la base,
col·locada amb amarradors cada 10 m2 d'estructura, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats, el
transport i la certificació associada

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

1 20,000 5,100 102,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 102,000

17 E83B33K5 m2 Aplacat de parament vertical exterior, amb pedra licorella, de 30 mm de gruix amb aresta viva a les quatre vores,
col·locada amb ciment cola

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

1 Alçats 20,000 5,100 102,000 C#*D#*E#*F#

2 a descomptar per sota de rasant -1,000 20,000 0,500 -10,000 C#*D#*E#*F#

3 Coronació 20,000 0,400 8,000 C#*D#*E#*F#

4 Laterals 2,000 0,400 5,000 4,000 C#*D#*E#*F#

5 Retorn interior 20,000 0,200 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 108,000

OBRA 01 PRESSUPOST 3647-PC-02
SUOBRA 01  TRAM 1.1
CAPÍTOL 07  FERMS I PAVIMENTS

1 F9E1320N m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, col·locat a truc de maceta amb morter mixt
1:0,5:4 i beurada de ciment pòrtland, de qualsevol tipologia de peces, incloent franges especials per a marcat de
franges per a invidents

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

1 Montserrat 200,000 200,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 200,000

2 F936NM51 m3 Base per a paviment de formigó d'ús no estructural de resistència a compressió de 15 N/mm2, consistència tova
i grandària màxima del granulat 20 mm, HNE-15/B/20, abocat amb transport interior mecànic amb estesa i
piconatge manual, acabat reglejat

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

1 Panot 200,000 0,150 30,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 30,000

3 F9K5VC00 m2 Tractament superficial mitjançant la realització d'un poliment del paviment asfàltic mitjançant sistema RS
d'AsphaltPlus acabat Boulevard o equivalent, incloent el desbast de tota la superfície mitjançant diamant meàl·lic
per visualitzar l'àrid i planificar el paviment, neteja del paviment per a posterior beurada, beurada bituminosa
subministrada i aplicada en el paviment per a tapar les imperfeccions de l'asfalt, polit de remats i bores i afinat
de la superfície amb diamanat metàl·lic per eliminar l'excés de beurada; amb certificació RD>45 classe e.

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

1 Tram 1.1 830,000 830,000 C#*D#*E#*F#

2 Montserrat 135,000 135,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 965,000

4 F965A6DD m Vorada recta de peces de formigó tipus T3 de 17x28x100 cm, segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de
formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 20 cm d'alçària, rejuntada amb
morter, amb excavacions necessàries, preparció de base i càrrega de materials excavats, incloent part
proporcional de vorades bústia per a embornals.

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

1 Tram 1.1 460,000 460,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 460,000

5 F965A1C9 m Vorada de peces de formigó col·locada en alineacions rectes i corbes, doble capa, amb secció normalitzada
tipus tauló de 15x25 cm, segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2
de resistència mínima a compressió i de 20 a 25 cm d'alçària, rejuntada amb morter, amb excavacions
necessàries, preparció de base i càrrega de materials excavats

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

1 Montserrat 115,000 115,000 C#*D#*E#*F#

2 Escocells 2,000 1,200 4,000 9,600 C#*D#*E#*F#

3 2,000 1,500 4,000 12,000 C#*D#*E#*F#

4 2,000 7,500 15,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 151,600

6 F965A2DH m Vorada recta de peces de formigó, doble capa, amb secció normalitzada tipus jardí de 20x8 cm, en alineacions
rectes, corbes, segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de
resistència mínima a compressió, rejuntada amb morter, amb excavacions necessàries, preparció de base i
càrrega de materials excavats

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

1 Tram 1.1 220,000 220,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 220,000

7 F985A709 m Vorada remontable de peces de formigó, doble capa, de característiques geomètriques equivalents a l'existent,
col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i fins a 20cm
d'alçària, rejuntada amb morter, amb excavacions necessàries, preparció de base i càrrega de materials excavats

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

1 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

2 Gual 2,000 3,600 7,200 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 13,200

8 F97422EA m Rigola de 20 cm d'amplària amb peces de morter de ciment de color blanc, de 20x20x8 cm, col·locades amb
morter i rejuntades amb beurada de ciment blanc, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2
de resistència mínima a compressió i de 20 a 25 cm d'alçària, amb part proporcional de peces de transició
trapezoïdals fins a 30 cm d'amplada en els entroncaments d'embornals i sobregruix de formigó per a protecció
lateral de la rigola per procediment constructiu, incloent excavació de rasa i compactació prèvia de base.

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

1 Tram 1.1 380,000 380,000 C#*D#*E#*F#

2 Montserrat 115,000 115,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 495,000

9 F9H11752 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B60/70 S, amb betum asfàltic de penetració,
de granulometria semidensa per a capa de rodadura i granulat granític, estesa i compactada

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

1 Tram 1.1 2,400 315,000 0,050 37,800 C#*D#*E#*F#

2 2,400 830,000 0,050 99,600 C#*D#*E#*F#

3 Montserrat 2,400 510,000 0,050 61,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 198,600

10 F9H11J52 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 base B 50/70 G, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria grossa per a capa base i granulat calcari, estesa i compactada

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

1 Montserrat 2,400 510,000 0,070 85,680 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 85,680

11 F9J12X40 m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica específica per a reg d'imprimació, tipus ECI, amb dotació 1
kg/m2.

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

1 Tram 1.1 830,000 830,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 830,000

12 F9J13J40 m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B4 ADH(ECR-1), amb dotació 1 kg/m2

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

1 Tram 1.1 315,000 315,000 C#*D#*E#*F#

2 Montserrat 2,000 510,000 1.020,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.335,000

13 F9H1DESP u Desplaçament i retirada d'equip d'asfaltat complert incloent maquinària de fressat i reg d'imprimació en dia previ.

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

1 Asfalt itinerari 0,500 0,500 C#*D#*E#*F#

2 Asfalt tram 1.1 0,500 0,500 C#*D#*E#*F#

EUR

Pàgina 713

Codi Segur de Verificació (CSV): 2a73c2cf755d29a1c80a   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



ITINERARI PER A VIANANTS I CICLISTES BV-5202, PK 0+000 A PK 1+230
TM SANT JULIÀ DE VILATORTA

AMIDAMENTS Pàg.: 19

TOTAL AMIDAMENT 1,000

OBRA 01 PRESSUPOST 3647-PC-02
SUOBRA 01  TRAM 1.1
CAPÍTOL 08  ELEMENTS D'URBANITZACIÓ

1 FQ13T050 u Cadira de bloc de formigó tipus circle puff D45x45, color fusion de Breinco o equivalent, col·locat sobre paviment
amb fixacions químiques fixades a la base.

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

1 Tram 1.1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

2 GAR1U010 m Barana de fusta de pi de flandes tractada a l'autoclau nivell IV, tipus Cap de Creus de Disseny Barraca o
equivalent,  col·locada amb base de formigó

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

1 Tram 1.2 295,000 295,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 295,000

OBRA 01 PRESSUPOST 3647-PC-02
SUOBRA 01  TRAM 1.1
CAPÍTOL 09  SENYALITZACIÓ I ABALISSAMENTS

1 GBB11251 u Placa amb làmina reflectora de nivell 2 d'intensitat d'alumini, circular de 60 cm de diàmetre, per a senyals de
trànsit, fixada mecànicament,

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

1 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

2 GBB11111 u Placa amb làmina reflectora de nivell 2 d'intensitat d'alumini, triangular, de 70 cm de costat, per a senyals de
trànsit, fixada mecànicament

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

1 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

3 GBB21201 u Placa amb làmina reflectora de nivell 2 d'intensitat quadrada 60x60, per a senyals de trànsit, fixada
mecànicament

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

1 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

4 GBB1C351 u Placa amb làmina reflectora de nivell 2 d'intensitat octogonal de 60 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit,
fixada mecànicament
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

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

TOTAL AMIDAMENT 2,000

5 GBBZ11RE u Recol·locació de cartell o senyal de qualsevol tipus

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

1 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

6 GBBZ1220 m Suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm o circular estriat de D90mm, en alumini, col·locat a
terra formigonat

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

1 14,000 3,000 42,000 C#*D#*E#*F#

2 5,000 3,000 15,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 57,000

7 FBATU010 u Jordana de treball per a la realització de la senyalització horitzontal de l'obra, amb execució de la totalitat de la
senyalització horitzontal necessària segons plànols i indicacions de la direcció facultativa, incloent el
desplaçament de maquinària necessari, personal, premarcatge i dues capes de pintura acrílica.

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

1 Tram 1.1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

OBRA 01 PRESSUPOST 3647-PC-02
SUOBRA 01  TRAM 1.1
CAPÍTOL 10  JARDINERIA

1 FR4GD834 u Subministrament de Photinia little (x) Red Robin d'alçària de 30 a 40 cm, en contenidor de 3 l

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

1 Tram 1.1 49,000 3,000 147,000 C#*D#*E#*F#

2 Montserrat 10,000 3,000 30,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 177,000

2 FR4DN43C u Subministrament d'Hedera helix d'alçària de 150 cm, en contenidor de 3 l

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

1 3,000 20,000 60,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 60,000

3 FR662228 u Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor d'1,5 a 3 l, amb retirada puntual de mulch i tall de
geotèxtil, excavació de clot de plantació de 30x30x30 cm amb mitjans manuals, reblert del clot amb substitució
total de terra de l'excavació per terra de jardineria, primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 177,000 177,000 C#*D#*E#*F#

2 60,000 60,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 237,000

4 G2241010 m2 Acabat i allisada de talussos, amb mitjans mecànics i manuals

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

1 Tram 1.1 110,000 110,000 C#*D#*E#*F#

2 Montserrat 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 120,000

5 F7B451B0 m2 Geotèxtil antiarrels format per feltre de polièster no teixit lligat mecànicament de 110 a 130 g/m2, col·locat sense
adherir, amb part proporcional de solapaments

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

1 Tram 1.1 110,000 110,000 C#*D#*E#*F#

2 Montserrat 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

3 Cavalcaments P 20,000 PERORIGEN(G1:
G1, C2)

TOTAL AMIDAMENT 120,000

6 FR3SE212 m2 Encoixinament amb escorça de pi de 10 a 35 mm o mulch, subministrada a granel, escampada amb
retroexcavadora petita i mitjans manuals en capa uniforme de gruix 10 cm

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

1 Tram 1.1 110,000 110,000 C#*D#*E#*F#

2 Montserrat 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 120,000

7 IZ00ANYG u Any de garantia de la jardineria, incloent la totalitat de regs amb cuba necessaris durant un any, podes, neteges i
reposicions requerides.

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

1 Total actuació 0,333 0,333 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,333

OBRA 01 PRESSUPOST 3647-PC-02
SUOBRA 01  TRAM 1.1
CAPÍTOL 11  GESTIÓ DE RESIDUS

1 G2R35067 m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió i temps d'espera per a la càrrega
amb mitjans mecànics

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

1 Moviment de terres 209,700 209,700 C#*D#*E#*F#

EUR
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2 -20,97 -20,970 C#*D#*E#*F#

3 Rases serveis afectats 30,400 30,400 C#*D#*E#*F#

4 -15,3 -15,300 C#*D#*E#*F#

5 Rases drenatges 898,800 898,800 C#*D#*E#*F#

6 -477,619 -477,619 C#*D#*E#*F#

7 Rases enllumenat 99,100 99,100 C#*D#*E#*F#

8 -59,9 -59,900 C#*D#*E#*F#

9 Rases estructures 345,000 345,000 C#*D#*E#*F#

10 450,000 450,000 C#*D#*E#*F#

11 Esponjament % 20,000 291,842 PERPARCIAL(G1:
G10,C11)

TOTAL AMIDAMENT 1.751,053

2 G2RA7LP0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents
d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002), incloent cànon
d'abocament

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

1 Moviment de terres 209,700 209,700 C#*D#*E#*F#

2 -20,970 -20,970 C#*D#*E#*F#

3 Rases serveis afectats 30,400 30,400 C#*D#*E#*F#

4 -15,300 -15,300 C#*D#*E#*F#

5 Rases drenatges 898,800 898,800 C#*D#*E#*F#

6 -477,619 -477,619 C#*D#*E#*F#

7 Rases enllumenat 99,100 99,100 C#*D#*E#*F#

8 -59,900 -59,900 C#*D#*E#*F#

9 Rases estructures 345,000 345,000 C#*D#*E#*F#

10 450,000 450,000 C#*D#*E#*F#

11 Esponjament % 20,000 291,842 PERPARCIAL(G1:
G10,C11)

TOTAL AMIDAMENT 1.751,053

3 G2R54267 m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió i temps d'espera per a la càrrega
a màquina

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

1 Vorades 67,000 0,200 0,400 5,360 C#*D#*E#*F#

2 Rigoles 12,000 0,250 0,250 0,750 C#*D#*E#*F#

3 Paviment de panot 161,000 0,200 32,200 C#*D#*E#*F#

4 Paviment de formigó 503,000 0,200 100,600 C#*D#*E#*F#

5 Formigó 50,000 50,000 C#*D#*E#*F#

6 Embornals 10,000 1,000 1,000 10,000 C#*D#*E#*F#

7 Paviment asfàltic 49,000 0,200 9,800 C#*D#*E#*F#

8 Fressats 2.425,000 0,010 24,250 C#*D#*E#*F#

9 Esponjament % 35,000 81,536 PERPARCIAL(G1:
G8,C9)
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TOTAL AMIDAMENT 314,496

4 G2RA61H0 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents
de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002),
incloent cànon d'abocament

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

1 Vorades 67,000 0,200 0,400 5,360 C#*D#*E#*F#

2 Rigoles 12,000 0,250 0,250 0,750 C#*D#*E#*F#

3 Paviment de panot 161,000 0,200 32,200 C#*D#*E#*F#

4 Paviment de formigó 503,000 0,200 100,600 C#*D#*E#*F#

5 Formigó 50,000 50,000 C#*D#*E#*F#

6 Embornals 10,000 1,000 1,000 10,000 C#*D#*E#*F#

7 Esponjament % 35,000 35,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 233,910

5 G2RAAGLO m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de mescles bituminoses amb una densitat 1,48 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170302 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002), incloent cànon d'abocament

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

1 Paviment asfàltic 49,000 0,200 9,800 C#*D#*E#*F#

2 Fressats 2.425,000 0,010 24,250 C#*D#*E#*F#

3 Esponjament % 35,000 35,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 69,050

OBRA 01 PRESSUPOST 3647-PC-02
SUOBRA 01  TRAM 1.1
CAPÍTOL 12  VARIS

1 XPA000SV pa Partida alçada d'abonament íntegre per a la senyalització provisional d'obres durant la totalitat de duració de les
obres i fases necessàries d'execució, incloent esborrat de senyalització existent, tapat o retirada de la
senyalització vertical existent, tota la senyalització vertical, horitzontal, abalisaments, tanques, senyalització
lluminosa i proteccions d'obres així com el seu trasllat durant cada fase d'obra, senyalistes per a pas alternatiu
de trànsit o moviments, muntatges i desmuntatges dels semàfors portàtils, fressat de senyalització d'obra,
reposició de tota aquella senyalització vertical i/o horitzontal existent que hagi quedat malmesa per les obres,
col·locació i retirada de cartells per a desviaments, itineraris de vianants i camins alternatius durant cada fase
d'obra. Segons indicacions de la DO i CSS per a cada fase d'obra.

AMIDAMENT DIRECTE 0,400

2 XPA000IM pa Partida alçada a justificar per a l'execució d'actuacions sobrevingudes sorgides durant el desenvolupament de
les obres.

AMIDAMENT DIRECTE 0,350

OBRA 01 PRESSUPOST 3647-PC-02
SUOBRA 02  TRAM 1.2
CAPÍTOL 01  ENDERROCS

EUR
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1 F21R11A0 m2 Esbrossada general de terreny, amb retirada de vegetació, arbustiva i tala controlada d'arbres de port petit/mitjà,
incloent la retirada i trituració de les soques i retirada de la capa vegetal superficial, aplec de la brossa generada
i càrrega manual i mecànica sobre camió o contenidor, amb transport de la mateixa a planta de compostatge,
incloent cànon d'abocament.

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

1 1.100,000 1.100,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.100,000

2 F21R11A5 u Tala controlada directa d'arbre de gran port, arrencant la soca, aplec de la brossa generada i càrrega manual i
mecànica sobre camió o contenidor, amb transport de la mateixa a planta de compostatge, incloent cànon
d'abocament.

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

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

TOTAL AMIDAMENT 2,000

3 F2191305 m Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre
camió o contenidor

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

1 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#

2 17,000 17,000 C#*D#*E#*F#

3 38,000 38,000 C#*D#*E#*F#

4 23,000 23,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 98,000

4 F2193J06 m Demolició de rigola de formigó o de peces col·locades sobre base de formigó, amb compressor i càrrega manual
i mecànica de runa sobre camió o contenidor

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

1 23,000 23,000 C#*D#*E#*F#

2 21,000 21,000 C#*D#*E#*F#

3 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 64,000

5 F2194JF1 m2 Demolició de paviment de panots, col·locat sobre formigó, amb base de formigó de 15 cm de gruix de cota mitja,
amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor

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

1 127,000 127,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 127,000

6 F2194AA1 m2 Demolició de paviment de formigó, de 15 cm de gruix mig, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa
sobre camió o contenidor

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

1 122,000 122,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 122,000

7 F9Z1U010 m Tall de paviments de qualssevol tipus amb disc de diamant i amb qualsevol gruix

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

1 14,000 14,000 C#*D#*E#*F#

2 89,000 89,000 C#*D#*E#*F#

3 63,000 63,000 C#*D#*E#*F#

4 19,000 19,000 C#*D#*E#*F#

5 24,000 24,000 C#*D#*E#*F#

6 21,000 21,000 C#*D#*E#*F#

7 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

8 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

9 100,000 100,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 355,000

8 F2194XC5 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa de 20 cm de gruix mig, amb martell trencador muntat sobre
retroexcavadora i suport de compressor manual i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor

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

1 725,000 725,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 725,000

9 G219Q200 m2 Fresat per cm de gruix de paviment de mescles bituminoses i càrrega sobre camió, incloent neteja posterior de
la superfície

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

1 790,000 5,000 3.950,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3.950,000

10 G2135223 m3 Enderroc de formigó en massa o armat, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i suport de
compressor manual, amb càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor

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

1 Elements soterrats 50,000 50,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 50,000

11 F21D2122 m Enderroc de canalització de servei a anular de qualsevol tipus i fins a 20 cm de diàmetre, executat amb mitjans
mecànics i manuals, amb càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor.

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

1 Aigua potable 2,000 110,000 220,000 C#*D#*E#*F#

2 2,000 10,000 20,000 C#*D#*E#*F#

3 Gas natural 140,000 140,000 C#*D#*E#*F#

4 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

5 Altres 100,000 100,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 490,000

12 G21B4001 u Desmuntatge i acopi temporal en obra de senyal vertical o cartell de trànsit existent, de qualsevol tipus, inclòs
suports, amb demolició de les fonamentacions, amb càrrega manual i mecànica sobre camió o contenidor,
transport a abocador autoritzat i cànon d'abocament inclòs de materials excedents no aprofitables.

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

1 Senyals 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

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

TOTAL AMIDAMENT 7,000

13 F21DQU02 u Demolició d'embornal o mòdul de reixa interceptora de fins a 1m de longitud, incloent parets de formigó o maó
de fins a 30 cm de gruix, amb mitjans mecànics i manuals i amb cegat de tub de sortida amb formigó si s'escau,
amb càrrega de materials sobre camió o contenidor

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

1 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#

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

TOTAL AMIDAMENT 14,000

OBRA 01 PRESSUPOST 3647-PC-02
SUOBRA 02  TRAM 1.2
CAPÍTOL 02  MOVIMENT DE TERRES

1 G2243011 m2 Repàs i piconatge d'esplanada o caixa de paviment de qualsevol amplada, amb mitjans mecànics i compactació
del 95 % PM

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

1 Zona llambordins 181,000 181,000 C#*D#*E#*F#

2 Asfalts 1.570,000 1.570,000 C#*D#*E#*F#

3 395,000 395,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2.146,000

2 G2212102 m3 Excavació per a caixa de paviment en qualsevol tipus de terreny, incloent part proporcional de roca, realitzada
amb pala excavadora i càrrega indirecta sobre camió amb transport interior inclòs

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

1 Zona llambordins 181,000 0,150 27,150 C#*D#*E#*F#

2 Asfalts 1.570,000 0,400 628,000 C#*D#*E#*F#

3 395,000 0,150 59,250 C#*D#*E#*F#

4 Vorades i rigoles P 20,000

TOTAL AMIDAMENT 714,400

3 F226240F m3 Terraplenada i piconatge de terres amb material de la pròpia excavació o prèstec (sense incloure material) en
tongades de fins a 30 cm i amb transport interior des de zona d'acopi, amb una compactació del 95 % del PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 10% terres de l'obra 0,100 480,480 48,048 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 48,048

4 G226K211 m3 Estesa i piconatge de tot-u artificial d'aportació, en tongades de 20 cm de gruix, com a màxim, amb compactació
del 98 % PM, utilitzant corró vibratori autopropulsat de dimensions petites, i amb necessitat d'humectació i
transport interior

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

1 Zona llambordins 181,000 0,150 27,150 C#*D#*E#*F#

2 Asfalts 1.570,000 0,400 628,000 C#*D#*E#*F#

3 395,000 0,150 59,250 C#*D#*E#*F#

4 Vorades i rigoles P 20,000

TOTAL AMIDAMENT 714,400

OBRA 01 PRESSUPOST 3647-PC-02
SUOBRA 02  TRAM 1.2
CAPÍTOL 03  SERVEIS AFECTATS

1 F222512L u Execució de cala de localització de serveis manual amb suport mecànic, de 1,00x0,40x1,50 metres de
dimensions màximes, amb terres deixades a la vora i posterior rebliment, segons definició d'ubicació a definir
per la direcció de les obres.

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

1 Localització xarxa BT 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

2 Desviament xarxa d'aigua potable 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

3 Desviament xarxa de gas 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

4 Localització xarxa telefònica 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

5 Altres cales 50,000 50,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 76,000

2 F2225123 m3 Excavació de rases i pous, en qualsevol tipus de terreny, incloent part proporcional de roca, amb mitjans
mecànics i manuals, amb càrrega manual i mecànica de terra sobre camió o contenidor, incloent transports
interiors necessaris

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

1 Baixa tensió (escomesa particular) 10,000 0,400 0,800 3,200 C#*D#*E#*F#

2 Aigua potable 2,000 110,000 0,400 0,800 70,400 C#*D#*E#*F#

3 2,000 10,000 0,400 1,200 9,600 C#*D#*E#*F#

4 Xarxa de telefonia 45,000 0,400 0,800 14,400 C#*D#*E#*F#

5 Gas natural 140,000 0,400 0,800 44,800 C#*D#*E#*F#

6 10,000 0,400 1,200 4,800 C#*D#*E#*F#

7 Sobreamples connexions P 5,000 7,360 PERORIGEN(G1:
G6,C7)

TOTAL AMIDAMENT 154,560

3 F227500F m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa, amb compactació del 95% PM

EUR

ITINERARI PER A VIANANTS I CICLISTES BV-5202, PK 0+000 A PK 1+230
TM SANT JULIÀ DE VILATORTA

AMIDAMENTS Pàg.: 28

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

1 Baixa tensió (escomesa particular) 10,000 0,400 4,000 C#*D#*E#*F#

2 Aigua potable 2,000 110,000 0,400 88,000 C#*D#*E#*F#

3 2,000 10,000 0,400 8,000 C#*D#*E#*F#

4 Xarxa de telefonia 45,000 0,400 18,000 C#*D#*E#*F#

5 Gas natural 140,000 0,400 56,000 C#*D#*E#*F#

6 10,000 0,400 4,000 C#*D#*E#*F#

7 Sobreamples connexions P 5,000 8,900 PERORIGEN(G1:
G6,C7)

TOTAL AMIDAMENT 186,900

4 F2285SS0 m3 Rebliment i piconatge de rases i pous, amb sorra de prèstec, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó
vibrant

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

1 Baixa tensió (escomesa particular) 10,000 0,400 0,300 1,200 C#*D#*E#*F#

2 Aigua potable 2,000 110,000 0,400 0,300 26,400 C#*D#*E#*F#

3 2,000 10,000 0,400 0,300 2,400 C#*D#*E#*F#

4 Gas natural 140,000 0,400 0,300 16,800 C#*D#*E#*F#

5 10,000 0,400 0,300 1,200 C#*D#*E#*F#

6 Sobreamples connexions P 5,000 2,400 PERORIGEN(G1:
G5,C6)

TOTAL AMIDAMENT 50,400

5 FDG52457 m Canalització amb dos tubs corbables corrugats de polietilè de 110 mm de diàmetre nominal, de doble capa, i dau
de recobriment de 30x20 cm amb formigó HM-20/P/20/I, mandrilat i amb fil guia

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

1 Xarxa de telefonia (PVC D110) 45,000 45,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 45,000

6 F31521N1 m3 Formigó no estructural per a rebliments puntuals de rases, pous i fonaments, HNE-15/B/20, de consistència tova
i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió

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

1 Aigua potable 2,000 10,000 0,400 0,900 7,200 C#*D#*E#*F#

2 Xarxa de telefonia 45,000 0,400 1,000 18,000 C#*D#*E#*F#

3 Gas natural 10,000 0,400 0,900 3,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 28,800

7 F228FB0F m3 Rebliment i piconatge de rases i pous, amb material procedent de la pròpia obra o de prèstec (sense incloure
material), en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant corró vibratori per a compactar, i amb transport interior
des de zona d'acopi, amb una compactació del 95 % del PM

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

1 Total excavació rases 154,560 154,560 C#*D#*E#*F#

2 a descomptar primsa -45 0,300 0,200 -2,700 C#*D#*E#*F#
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3 a descomptar sorra -50,4 -50,400 C#*D#*E#*F#

4 a descomptar rebliment formigó -28,8 -28,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 72,660

8 FDK26A18 u Substitució de tapa de pericó H existent per tapa metàl·lica D400 homologada de Telefònica; amb ajust a cota

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

1 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

9 FDGZU010 m Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la
canonada

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

1 Baixa tensió (escomesa particular) 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

2 Aigua potable 2,000 110,000 220,000 C#*D#*E#*F#

3 2,000 10,000 20,000 C#*D#*E#*F#

4 Xarxa de telefonia 45,000 45,000 C#*D#*E#*F#

5 Gas natural 140,000 140,000 C#*D#*E#*F#

6 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 445,000

10 FDG5PLAC m Placa de polietilé per a senyalització de xarxa elèctrica segons normes de companyia

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

1 Baixa tensió (escomesa particular) 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

11 FDG5ARMA u Subministre i col·locacío d'armari CDU per a escomesa elèctrica particular, incloent aparellatge interior associat,
fonament i elements auxiliars necessaris.

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

1 Baixa tensió (escomesa particular) 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

12 XPA000SA pa Partida alçada d'abonament íntegre per al pagament a la companyia d'aigua potable en concepte de la
realització dels desviaments de canonades associades a l'actuació del tram 1.2, segons informació de detall
recollida en l'annex corresponent.

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

1 Desviament canonades aigua 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

13 XPA000SE pa Partida alçada a justificar per al pagament a la companyia elèctrica en concepte a la modificació de l'escomesa
particular elèctrica afectada per l'execució de la rotonda.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Desplaçament escomesa rotonda 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

OBRA 01 PRESSUPOST 3647-PC-02
SUOBRA 02  TRAM 1.2
CAPÍTOL 04  XARXA DE DRENATGE

1 F2225123 m3 Excavació de rases i pous, en qualsevol tipus de terreny, incloent part proporcional de roca, amb mitjans
mecànics i manuals, amb càrrega manual i mecànica de terra sobre camió o contenidor, incloent transports
interiors necessaris

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

1 Quintana-Puig

2 Nou col·lector 90,000 0,800 2,000 144,000 C#*D#*E#*F#

3 Connexions embornals 4,000 3,000 0,600 1,500 10,800 C#*D#*E#*F#

4 Embornals 8,000 1,500 1,200 1,500 21,600 C#*D#*E#*F#

5 Puig

6 Reixa interceptora 15,000 1,000 1,500 22,500 C#*D#*E#*F#

7 Prolongació tub existent 10,000 0,800 2,000 16,000 C#*D#*E#*F#

8 Connexió reixa 10,000 0,800 2,000 16,000 C#*D#*E#*F#

9 Sobreamples rases i pous P 20,000 46,180 PERORIGEN(G1:
G8,C9)

TOTAL AMIDAMENT 277,080

2 F227500F m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa, amb compactació del 95% PM

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

1 Quintana-Puig

2 Nou col·lector 90,000 0,800 72,000 C#*D#*E#*F#

3 Connexions embornals 4,000 3,000 0,600 7,200 C#*D#*E#*F#

4 Embornals 8,000 1,500 1,200 14,400 C#*D#*E#*F#

5 Puig

6 Reixa interceptora 15,000 1,000 15,000 C#*D#*E#*F#

7 Prolongació tub existent 10,000 0,800 8,000 C#*D#*E#*F#

8 Connexió reixa 10,000 0,800 8,000 C#*D#*E#*F#

9 Sobreamples rases i pous P 20,000 24,920 PERORIGEN(G1:
G8,C9)

TOTAL AMIDAMENT 149,520

3 GD7JS185 m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus
B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 400 mm, de rididesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma
UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa, incloent part
proporcional de peces clip per a unios de tubs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 Quintana-Puig

2 Nou col·lector 90,000 90,000 C#*D#*E#*F#

3 Puig

4 Prolongació tub existent 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

5 Connexió reixa 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 110,000

4 GD7JE185 m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus
B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 200 mm, de rididesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma
UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa, incloent part
proporcional de peces clip per a unios de tubs

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

1 Quintana-Puig

2 Connexions embornals 4,000 3,000 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

5 F2285SS0 m3 Rebliment i piconatge de rases i pous, amb sorra de prèstec, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó
vibrant

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

1 Quintana-Puig

2 Nou col·lector 90,000 0,800 0,700 50,400 C#*D#*E#*F#

3 Connexions embornals 4,000 3,000 0,600 0,500 3,600 C#*D#*E#*F#

4 Sobreamples rases i pous P 20,000 10,800 PERORIGEN(G1:
G3,C4)

5 a descomptar tubs -3,140 12,000 0,100 0,100 -0,377 C#*D#*E#*F#

6 -3,140 110,000 0,200 0,200 -13,816 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 50,607

6 F31521N1 m3 Formigó no estructural per a rebliments puntuals de rases, pous i fonaments, HNE-15/B/20, de consistència tova
i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió

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

1 Quintana-Puig

2 Embornals 8,000 1,500 1,200 1,500 21,600 C#*D#*E#*F#

3 -8,000 1,000 0,600 1,500 -7,200 C#*D#*E#*F#

4 Puig

5 Reixa interceptora 15,000 1,000 1,500 22,500 C#*D#*E#*F#

6 -15,000 0,800 1,500 -18,000 C#*D#*E#*F#

7 Prolongació tub existent 10,000 0,800 2,000 16,000 C#*D#*E#*F#

8 -3,140 10,000 0,200 0,200 -1,256 C#*D#*E#*F#

9 Connexió reixa 10,000 0,800 2,000 16,000 C#*D#*E#*F#

10 -3,140 10,000 0,200 0,200 -1,256 C#*D#*E#*F#

11 Sobreamples rases i pous P 20,000 9,678 PERORIGEN(G1:
G10,C11)
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TOTAL AMIDAMENT 58,066

7 F228FB0F m3 Rebliment i piconatge de rases i pous, amb material procedent de la pròpia obra o de prèstec (sense incloure
material), en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant corró vibratori per a compactar, i amb transport interior
des de zona d'acopi, amb una compactació del 95 % del PM

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

1 Total excavació 277,080 277,080 C#*D#*E#*F#

2 a descomptar sorra -50,607 -50,607 C#*D#*E#*F#

3 a descomptar formigó -50,066 -50,066 C#*D#*E#*F#

4 a descomptar tubs -3,140 12,000 0,100 0,100 -0,377 C#*D#*E#*F#

5 -3,140 110,000 0,200 0,200 -13,816 C#*D#*E#*F#

6 a descomptar embornals -8,000 1,000 0,600 1,500 -7,200 C#*D#*E#*F#

7 a descomptar pous -4,000 1,000 1,000 2,000 -8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 147,014

8 FD5J5258 u Caixa per a embornal de 70x30x100 cm, amb parets de 14 cm de gruix de maó massís, arrebossada i lliscada
per dins amb morter mixt 1:2:10 sobre solera de 10 cm de formigó HM-20/P/20/I, formació de mitja canya inferior
i entroncament amb tub de sortida lateral

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

1 Quintana-Puig 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

9 FD5Z5CC4 u Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible, barres diagonals, per a caixa d'embornal, de 700x300x100 mm, classe
C250 segons norma UNE-EN 124 i, col·locat amb morter d'alta ressistència

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

1 Quintana-Puig 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

10 FD5KKF08 m Caixa per a interceptor de 50 cm d'amplada interior i fins a 1,5 metres de fondària, amb parets de 14 cm de gruix
de maó masís, arrebossada i lliscada per dins i esquerdejat per fora amb morter ciment 1:6 sobre solera de 15
cm de formigó HM-20/P/20/I amb formació de pendents interior i part proporcional de treballs associats a la
connexió dels tubs.

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

1 Puig 13,000 13,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 13,000

11 FD5ZAKFJ u Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca, de 100x50 cm, model Barcelona 10 amb barres diagonals,
per a embornal o reixa correguda, classe D400 segons norma UNE-EN 124 amb el segell d'una empresa
certificadora acreditada per l'ENAC o equivalent europeu.

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

1 Puig 13,000 13,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 13,000

12 FDD1A08P u Adaptació de pou/reixa de recollida d'aigües existent a pou de registre existent, incloent tasques d'obra civil
necessàries per adaptar l'element i col·locació de nova tapa de registre i pates.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Quintana-Puig 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

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

TOTAL AMIDAMENT 2,000

13 FDD26529 u Pou de registre de 100 cm interiors, amb estructura de formigó prefabricada o de 14 cm de gruix de maó massís,
arrebossat i lliscat per dins amb morter mixt 1:0,5:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, amb base de
formigó HNE-15/B/20 de 15 cm de gruix, amb mig tub passant i mitja canya de formigó, incloent entroncaments
amb tubs, d'una alçada lliure interior inferior a 2,00 metres, incloent graons de polipropilé i con de reducció
superior 100-60.

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

1 Quintana-Puig 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

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

TOTAL AMIDAMENT 4,000

14 FDDZ6DD4 u Bastiment circular de fosa dúctil per a pou de registre i tapa abatible i amb tanca, pas lliure de 600 mm de
diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124 i reglament AENOR RP 0023, col·locat amb morter d'alta
resistència, amb inscripció segons servei

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

1 Adequacions existents 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#

2 Nous pous 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 11,000

15 X00000DR pa Partida alçada d'abonament íntegre per a la realització de la neteja de runes i terra de la totalitat de pous i reixes
de drenatge existent, amb mitjans manuals i suport de camió de neteja, amb càrrega manual i mecànica de terra
sobre camió o contenidor, incloent transports interiors necessaris i gestió del residu resultant

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

1 Total àmbit 0,333 0,333 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,333

16 G2143330 m Inspecció amb equipo de CCTV, incloent redacció d'informe d'incidències

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

1 Col·lectors projectats 110,000 110,000 C#*D#*E#*F#

2 Col·lectors existents 100,000 100,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 210,000

OBRA 01 PRESSUPOST 3647-PC-02
SUOBRA 02  TRAM 1.2
CAPÍTOL 05  XARXA D'ENLLUMENAT PÚBLIC

1 F21H1C42 u Desmuntatge de punt de llum existent de qualsevol tipus, accessoris i elements de subjecció, amb desconnexió
prèvia, enderroc de daus de formigó, càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o
contenidor, transport a magatzem municipal o abocador, incloent gestió del residu si s'escau
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Puig 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

2 F222512L u Execució de cala de localització de serveis manual amb suport mecànic, de 1,00x0,40x1,50 metres de
dimensions màximes, amb terres deixades a la vora i posterior rebliment, segons definició d'ubicació a definir
per la direcció de les obres.

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

1 Localització xarxa àmbit rotonda 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

2 Desplaçament punts de llum 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,000

3 F2225123 m3 Excavació de rases i pous, en qualsevol tipus de terreny, incloent part proporcional de roca, amb mitjans
mecànics i manuals, amb càrrega manual i mecànica de terra sobre camió o contenidor, incloent transports
interiors necessaris

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

1 105,000 0,300 0,600 18,900 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 18,900

4 F227500F m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa, amb compactació del 95% PM

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

1 105,000 0,300 31,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 31,500

5 FDGZU010 m Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la
canonada

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

1 105,000 105,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 105,000

6 F228FB0F m3 Rebliment i piconatge de rases i pous, amb material procedent de la pròpia obra o de prèstec (sense incloure
material), en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant corró vibratori per a compactar, i amb transport interior
des de zona d'acopi, amb una compactació del 95 % del PM

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

1 105,000 0,300 0,600 18,900 C#*D#*E#*F#

2 a descomptar primsa -105 0,300 0,200 -6,300 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,600

7 FDG52457 m Canalització amb dos tubs corbables corrugats de polietilè de 110 mm de diàmetre nominal, de doble capa, i dau
de recobriment de 30x20 cm amb formigó HM-20/P/20/I, mandrilat i amb fil guia

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

1 105,000 105,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 105,000

8 FHM11L22 u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma cilíndrica, de 4 m d'alçària, coronament sense platina, amb base
platina i porta, reforçada a base, segons norma UNE-EN 40-5, col·locada sobre dau de formigó, incloent
plantilles, elements de fixació, perns d'ancoratge, cablejat interior i caixa de protecció de fussible.

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

1 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

9 FHN32571 u Subministre, col·locació i instal·lació de llumenera tipus CITYMAX de Carandini o equivalent 23,5W, 3000K
incloent driver programat segons indicacions municipals, sistema de protecció adicional contra sobretensions,
cablejats i elements auxiliars, fixada a columna.

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

1 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

10 FGD2344D u Placa de connexió a terra d'acer, quadrada (massissa), de superfície 0,25 m2, de 3 mm de gruix, soterrada i
connectada a punt de llum, totalment instal·lada

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

1 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

11 FG380902 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat superficialment, amb p.p. de conductor enfundat
per a conduccions metàl·liques i pujades a columna.

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

1 105,000 105,000 C#*D#*E#*F#

2 Derivacions i connexions P 10,000 10,500 PERORIGEN(G1:
G1,C2)

TOTAL AMIDAMENT 115,500

12 FG31H554 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RVFV, tetrapolar, de secció 4 x
6 mm2, amb armadura de fleix d'acer i coberta del cable de PVC, col·locat en tub

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

1 105,000 105,000 C#*D#*E#*F#

2 Derivacions i connexions P 10,000 10,500 PERORIGEN(G1:
G1,C2)

TOTAL AMIDAMENT 115,500

13 FHGAU206 u Armari de protecció i control d'enllumenat públic de 520x520 mm en planta tipus Monolit 2S d'Arelsa o
equivalent, amb fins a 6 sortides, fins a 15kw, sòcol i bancada, amb mòdul de telegestió inclòs, amb sistema de
regulació autònoma, totalment instal·lat, connectat i provat, s'inclou base de formigó d'ancoratge i tot el petit
material auxiliar necessari de connexió i muntatge.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 0,333 0,333 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,333

14 X00000EN pa Partida alçada a justificar per a la realització dels pagaments a companyia elèctrica en concepte a la nova
escomesa elèctrica associada a la xarxa d'enllumenat públic

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

1 0,333 0,333 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,333

15 GG380000 u Legalització de la xarxa d'enllumenat públic, incloent projecte elèctric

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

1 0,333 0,333 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,333

OBRA 01 PRESSUPOST 3647-PC-02
SUOBRA 02  TRAM 1.2
CAPÍTOL 06  ESTRUCTURES

1 F2225123 m3 Excavació de rases i pous, en qualsevol tipus de terreny, incloent part proporcional de roca, amb mitjans
mecànics i manuals, amb càrrega manual i mecànica de terra sobre camió o contenidor, incloent transports
interiors necessaris

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

1 Murets escales 2,000 5,000 1,000 1,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

2 F227500F m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa, amb compactació del 95% PM

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

1 Murets escales 2,000 5,000 1,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

3 F3Z112T1 m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó HL-150/B/20 de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, incloent mitjans auxiliars necessaris per a la seva col·locació

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

1 Murets escales 2,000 5,000 1,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

4 G3J21610 m3 Escullera amb blocs de pedra granítica/calcàrea conformada de fins a 400 kg de pes, col·locats amb pala
carregadora

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

1 Murets escales 2,000 5,000 1,000 1,000 10,000 C#*D#*E#*F#

2 2,000 5,000 0,800 1,500 12,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 22,000

5 F31521N1 m3 Formigó no estructural per a rebliments puntuals de rases, pous i fonaments, HNE-15/B/20, de consistència tova
i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió

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

1 Murets jardineria 1,000 5,000 1,000 1,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

OBRA 01 PRESSUPOST 3647-PC-02
SUOBRA 02  TRAM 1.2
CAPÍTOL 07  FERMS I PAVIMENTS

1 F9F15205 m2 Paviment de llambordins de formigó de forma rectangular de 24x16x7 tipus Tegula Art color corten de Breinco o
equivalent amb part propocional de peces tipus Terana green 17,8x20,8x7 per a formació de franges vegetals,
amb especejament segons plànols de detall, col·locats amb base de morter i sorra per a reblert de juntes

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

1 Corten 150,000 150,000 C#*D#*E#*F#

2 Gris 31,000 31,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 181,000

2 F936NM51 m3 Base per a paviment de formigó d'ús no estructural de resistència a compressió de 15 N/mm2, consistència tova
i grandària màxima del granulat 20 mm, HNE-15/B/20, abocat amb transport interior mecànic amb estesa i
piconatge manual, acabat reglejat

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

1 Llambordes 150,000 0,150 22,500 C#*D#*E#*F#

2 31,000 0,200 6,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 28,700

3 F9Z4AA15 m2 Armadura per lloses de formigó AP500 T amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm
D:5-5 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080

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

1 31,000 31,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 31,000

4 F9K5VC00 m2 Tractament superficial mitjançant la realització d'un poliment del paviment asfàltic mitjançant sistema RS
d'AsphaltPlus acabat Boulevard o equivalent, incloent el desbast de tota la superfície mitjançant diamant meàl·lic
per visualitzar l'àrid i planificar el paviment, neteja del paviment per a posterior beurada, beurada bituminosa
subministrada i aplicada en el paviment per a tapar les imperfeccions de l'asfalt, polit de remats i bores i afinat
de la superfície amb diamanat metàl·lic per eliminar l'excés de beurada; amb certificació RD>45 classe e.

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

1 395,000 395,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 395,000
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5 F965A6DD m Vorada recta de peces de formigó tipus T3 de 17x28x100 cm, segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de
formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 20 cm d'alçària, rejuntada amb
morter, amb excavacions necessàries, preparció de base i càrrega de materials excavats, incloent part
proporcional de vorades bústia per a embornals.

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

1 560,000 560,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 560,000

6 F965A1C9 m Vorada de peces de formigó col·locada en alineacions rectes i corbes, doble capa, amb secció normalitzada
tipus tauló de 15x25 cm, segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2
de resistència mínima a compressió i de 20 a 25 cm d'alçària, rejuntada amb morter, amb excavacions
necessàries, preparció de base i càrrega de materials excavats

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

1 120,000 120,000 C#*D#*E#*F#

2 Esglaons 3,000 4,000 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 132,000

7 F985A709 m Vorada remontable de peces de formigó, doble capa, de característiques geomètriques equivalents a l'existent,
col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i fins a 20cm
d'alçària, rejuntada amb morter, amb excavacions necessàries, preparció de base i càrrega de materials excavats

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

1 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 30,000

8 F965A2DH m Vorada recta de peces de formigó, doble capa, amb secció normalitzada tipus jardí de 20x8 cm, en alineacions
rectes, corbes, segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de
resistència mínima a compressió, rejuntada amb morter, amb excavacions necessàries, preparció de base i
càrrega de materials excavats

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

1 125,000 125,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 125,000

9 F97422EA m Rigola de 20 cm d'amplària amb peces de morter de ciment de color blanc, de 20x20x8 cm, col·locades amb
morter i rejuntades amb beurada de ciment blanc, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2
de resistència mínima a compressió i de 20 a 25 cm d'alçària, amb part proporcional de peces de transició
trapezoïdals fins a 30 cm d'amplada en els entroncaments d'embornals i sobregruix de formigó per a protecció
lateral de la rigola per procediment constructiu, incloent excavació de rasa i compactació prèvia de base.

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

1 535,000 535,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 535,000

10 F9H11752 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B60/70 S, amb betum asfàltic de penetració,
de granulometria semidensa per a capa de rodadura i granulat granític, estesa i compactada

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

1 Calçada 2,400 1.570,000 0,050 188,400 C#*D#*E#*F#

2 Vorera 2,400 395,000 0,050 47,400 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 235,800

11 F9H11J52 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 base B 50/70 G, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria grossa per a capa base i granulat calcari, estesa i compactada

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

1 2,400 1.570,000 0,090 339,120 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 339,120

12 F9J12X40 m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica específica per a reg d'imprimació, tipus ECI, amb dotació 1
kg/m2.

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

1 1.570,000 1.570,000 C#*D#*E#*F#

2 395,000 395,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.965,000

13 F9J13J40 m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B4 ADH(ECR-1), amb dotació 1 kg/m2

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

1 1.560,000 1.560,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.560,000

14 F9H1DESP u Desplaçament i retirada d'equip d'asfaltat complert incloent maquinària de fressat i reg d'imprimació en dia previ.

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

1 Asfalt itinerari 0,500 0,500 C#*D#*E#*F#

2 Asfalt tram 1.2 0,500 0,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

OBRA 01 PRESSUPOST 3647-PC-02
SUOBRA 02  TRAM 1.2
CAPÍTOL 08  ELEMENTS D'URBANITZACIÓ

1 FQ13T050 u Cadira de bloc de formigó tipus circle puff D45x45, color fusion de Breinco o equivalent, col·locat sobre paviment
amb fixacions químiques fixades a la base.

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

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

TOTAL AMIDAMENT 2,000

2 FQ13T054 u Cadira de bloc de formigó tipus circle puff D60x50, color fusion de Breinco o equivalent, col·locat sobre paviment
amb fixacions químiques fixades a la base.

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

1 Àmbit Puig 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 2,000

3 FQ22PC80 u Paperera de bloc de formigó tipus leg D45x85, color fusion de Breinco o equivalent, col·locat sobre paviment
amb fixacions químiques fixades a la base.

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

1 Àmbit Puig 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

4 GAR1U010 m Barana de fusta de pi de flandes tractada a l'autoclau nivell IV, tipus Cap de Creus de Disseny Barraca o
equivalent,  col·locada amb base de formigó

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

1 Itinerari 140,000 140,000 C#*D#*E#*F#

2 Escales 2,000 4,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 148,000

OBRA 01 PRESSUPOST 3647-PC-02
SUOBRA 02  TRAM 1.2
CAPÍTOL 09  SENYALITZACIÓ I ABALISSAMENTS

1 GBB11251 u Placa amb làmina reflectora de nivell 2 d'intensitat d'alumini, circular de 60 cm de diàmetre, per a senyals de
trànsit, fixada mecànicament,

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

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

TOTAL AMIDAMENT 3,000

2 GBB11111 u Placa amb làmina reflectora de nivell 2 d'intensitat d'alumini, triangular, de 70 cm de costat, per a senyals de
trànsit, fixada mecànicament

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

1 11,000 11,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 11,000

3 GBB21201 u Placa amb làmina reflectora de nivell 2 d'intensitat quadrada 60x60, per a senyals de trànsit, fixada
mecànicament

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

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

TOTAL AMIDAMENT 2,000

4 GBB3C620 u Placa complementària per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 60x20 cm, acabada amb làmina
retrorreflectora classe RA2, fixada al senyal

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

1 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 3,000

5 GBBZ1220 m Suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm o circular estriat de D90mm, en alumini, col·locat a
terra formigonat

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

1 16,000 3,000 48,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 48,000

6 FBATU010 u Jordana de treball per a la realització de la senyalització horitzontal de l'obra, amb execució de la totalitat de la
senyalització horitzontal necessària segons plànols i indicacions de la direcció facultativa, incloent el
desplaçament de maquinària necessari, personal, premarcatge i dues capes de pintura acrílica.

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

1 Tram 1.2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

OBRA 01 PRESSUPOST 3647-PC-02
SUOBRA 02  TRAM 1.2
CAPÍTOL 10  JARDINERIA

1 FR43F43B u Subministrament de Laurus nobilis de perímetre de 18 a 20 cm, en contenidor de 50 l

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

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

TOTAL AMIDAMENT 3,000

2 FR4GD834 u Subministrament de Photinia little (x) Red Robin d'alçària de 30 a 40 cm, en contenidor de 3 l

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

1 106,000 3,000 318,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 318,000

3 FR61235A u Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 18 a 25 cm de perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a
partir del coll de l'arrel), excavació de clot de plantació de 100x100x80 cm amb mitjans mecànics, en pendent,
reblert del clot amb substitució total de terra de l'excavació per terra de jardineria, primer reg i càrrega de les
terres sobrants a camió

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

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

TOTAL AMIDAMENT 3,000

4 FR662228 u Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor d'1,5 a 3 l, amb retirada puntual de mulch i tall de
geotèxtil, excavació de clot de plantació de 30x30x30 cm amb mitjans manuals, reblert del clot amb substitució
total de terra de l'excavació per terra de jardineria, primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió

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

1 318,000 318,000 C#*D#*E#*F#

EUR
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TOTAL AMIDAMENT 318,000

5 FRZ22A23 u Aspratge doble d'arbre mitjançant 2 rolls de fusta de pi tractada en autoclau de secció circular, de 10 cm de
diàmetre i 2,5 m de llargària, clavat al fons del forat de plantació 30 cm, i amb 2 abraçadores regulables de
goma o cautxú

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

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

TOTAL AMIDAMENT 3,000

6 G2241010 m2 Acabat i allisada de talussos, amb mitjans mecànics i manuals

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

1 350,000 350,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 350,000

7 F7B451B0 m2 Geotèxtil antiarrels format per feltre de polièster no teixit lligat mecànicament de 110 a 130 g/m2, col·locat sense
adherir, amb part proporcional de solapaments

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

1 350,000 350,000 C#*D#*E#*F#

2 Cavalcaments P 20,000 70,000 PERORIGEN(G1:
G1,C2)

TOTAL AMIDAMENT 420,000

8 FR3SE212 m2 Encoixinament amb escorça de pi de 10 a 35 mm o mulch, subministrada a granel, escampada amb
retroexcavadora petita i mitjans manuals en capa uniforme de gruix 10 cm

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

1 350,000 350,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 350,000

9 IZ00ANYG u Any de garantia de la jardineria, incloent la totalitat de regs amb cuba necessaris durant un any, podes, neteges i
reposicions requerides.

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

1 Total actuació 0,333 0,333 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,333

OBRA 01 PRESSUPOST 3647-PC-02
SUOBRA 02  TRAM 1.2
CAPÍTOL 11  GESTIÓ DE RESIDUS

1 G2R35067 m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió i temps d'espera per a la càrrega
amb mitjans mecànics

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 Moviment de terres 714,400 714,400 C#*D#*E#*F#

2 -48,048 -48,048 C#*D#*E#*F#

3 Rases serveis afectats 154,560 154,560 C#*D#*E#*F#

4 -72,66 -72,660 C#*D#*E#*F#

5 Rases drenatges 277,080 277,080 C#*D#*E#*F#

6 -147,014 -147,014 C#*D#*E#*F#

7 Rases enllumenat 18,900 18,900 C#*D#*E#*F#

8 -12,6 -12,600 C#*D#*E#*F#

9 Estructures 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

10 Esponjament % 20,000 178,924 PERPARCIAL(G1:
G9,C10)

TOTAL AMIDAMENT 1.073,542

2 G2RA7LP0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents
d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002), incloent cànon
d'abocament

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

1 Moviment de terres 714,400 714,400 C#*D#*E#*F#

2 -48,048 -48,048 C#*D#*E#*F#

3 Rases serveis afectats 154,560 154,560 C#*D#*E#*F#

4 -72,660 -72,660 C#*D#*E#*F#

5 Rases drenatges 277,080 277,080 C#*D#*E#*F#

6 -147,014 -147,014 C#*D#*E#*F#

7 Rases enllumenat 18,900 18,900 C#*D#*E#*F#

8 -12,600 -12,600 C#*D#*E#*F#

9 Estructures 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

10 Esponjament % 20,000 178,924 PERPARCIAL(G1:
G9,C10)

TOTAL AMIDAMENT 1.073,542

3 G2R54267 m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió i temps d'espera per a la càrrega
a màquina

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

1 Vorades 98,000 0,200 0,400 7,840 C#*D#*E#*F#

2 Rigoles 64,000 0,250 0,250 4,000 C#*D#*E#*F#

3 Paviment de panot 127,000 0,200 25,400 C#*D#*E#*F#

4 Paviment de formigó 122,000 0,200 24,400 C#*D#*E#*F#

5 Formigó 50,000 50,000 C#*D#*E#*F#

6 Embornals 14,000 1,000 1,000 14,000 C#*D#*E#*F#

7 Paviment asfàltic 725,000 0,200 145,000 C#*D#*E#*F#

8 Fressats 3.950,000 0,010 39,500 C#*D#*E#*F#

9 Esponjament % 35,000 108,549 PERPARCIAL(G1:
G8,C9)
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TOTAL AMIDAMENT 418,689

4 G2RA61H0 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents
de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002),
incloent cànon d'abocament

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

1 Vorades 98,000 0,200 0,400 7,840 C#*D#*E#*F#

2 Rigoles 64,000 0,250 0,250 4,000 C#*D#*E#*F#

3 Paviment de panot 127,000 0,200 25,400 C#*D#*E#*F#

4 Paviment de formigó 122,000 0,200 24,400 C#*D#*E#*F#

5 Formigó 50,000 50,000 C#*D#*E#*F#

6 Embornals 14,000 1,000 1,000 14,000 C#*D#*E#*F#

7 Esponjament % 35,000 35,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 160,640

5 G2RAAGLO m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de mescles bituminoses amb una densitat 1,48 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170302 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002), incloent cànon d'abocament

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

1 Paviment asfàltic 725,000 0,200 145,000 C#*D#*E#*F#

2 Fressats 3.950,000 0,010 39,500 C#*D#*E#*F#

3 Esponjament % 35,000 35,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 219,500

OBRA 01 PRESSUPOST 3647-PC-02
SUOBRA 02  TRAM 1.2
CAPÍTOL 12  VARIS

1 XPA000SV pa Partida alçada d'abonament íntegre per a la senyalització provisional d'obres durant la totalitat de duració de les
obres i fases necessàries d'execució, incloent esborrat de senyalització existent, tapat o retirada de la
senyalització vertical existent, tota la senyalització vertical, horitzontal, abalisaments, tanques, senyalització
lluminosa i proteccions d'obres així com el seu trasllat durant cada fase d'obra, senyalistes per a pas alternatiu
de trànsit o moviments, muntatges i desmuntatges dels semàfors portàtils, fressat de senyalització d'obra,
reposició de tota aquella senyalització vertical i/o horitzontal existent que hagi quedat malmesa per les obres,
col·locació i retirada de cartells per a desviaments, itineraris de vianants i camins alternatius durant cada fase
d'obra. Segons indicacions de la DO i CSS per a cada fase d'obra.

AMIDAMENT DIRECTE 0,400

2 XPA000IM pa Partida alçada a justificar per a l'execució d'actuacions sobrevingudes sorgides durant el desenvolupament de
les obres.

AMIDAMENT DIRECTE 0,350

OBRA 01 PRESSUPOST 3647-PC-02
SUOBRA 03  TRAM 2
CAPÍTOL 01  ENDERROCS
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1 F21R11A0 m2 Esbrossada general de terreny, amb retirada de vegetació, arbustiva i tala controlada d'arbres de port petit/mitjà,
incloent la retirada i trituració de les soques i retirada de la capa vegetal superficial, aplec de la brossa generada
i càrrega manual i mecànica sobre camió o contenidor, amb transport de la mateixa a planta de compostatge,
incloent cànon d'abocament.

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

1 48,000 48,000 C#*D#*E#*F#

2 88,000 88,000 C#*D#*E#*F#

3 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#

4 215,000 215,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 358,000

2 F2191305 m Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre
camió o contenidor

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

1 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#

2 24,000 24,000 C#*D#*E#*F#

3 24,000 24,000 C#*D#*E#*F#

4 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#

5 23,000 23,000 C#*D#*E#*F#

6 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#

7 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

8 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 154,000

3 F2193J06 m Demolició de rigola de formigó o de peces col·locades sobre base de formigó, amb compressor i càrrega manual
i mecànica de runa sobre camió o contenidor

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

1 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#

2 36,000 36,000 C#*D#*E#*F#

3 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

4 16,000 16,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 88,000

4 F2194JF1 m2 Demolició de paviment de panots, col·locat sobre formigó, amb base de formigó de 15 cm de gruix de cota mitja,
amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor

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

1 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,000

5 F2194AA1 m2 Demolició de paviment de formigó, de 15 cm de gruix mig, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa
sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 185,000 185,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 185,000

6 F9Z1U010 m Tall de paviments de qualssevol tipus amb disc de diamant i amb qualsevol gruix

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

1 53,000 53,000 C#*D#*E#*F#

2 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

3 13,000 13,000 C#*D#*E#*F#

4 33,000 33,000 C#*D#*E#*F#

5 13,000 13,000 C#*D#*E#*F#

6 13,000 13,000 C#*D#*E#*F#

7 Rasa enllumenat 2,000 660,000 1.320,000 C#*D#*E#*F#

8 100,000 100,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.551,000

7 F2194XC5 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa de 20 cm de gruix mig, amb martell trencador muntat sobre
retroexcavadora i suport de compressor manual i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor

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

1 355,000 355,000 C#*D#*E#*F#

2 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

3 80,000 80,000 C#*D#*E#*F#

4 Rasa enllumenat 660,000 0,400 264,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 703,000

8 G219Q200 m2 Fresat per cm de gruix de paviment de mescles bituminoses i càrrega sobre camió, incloent neteja posterior de
la superfície

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

1 1.455,000 7,000 10.185,000 C#*D#*E#*F#

2 371,000 5,000 1.855,000 C#*D#*E#*F#

3 166,000 5,000 830,000 C#*D#*E#*F#

4 502,000 7,000 3.514,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 16.384,000

9 G2135223 m3 Enderroc de formigó en massa o armat, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i suport de
compressor manual, amb càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor

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

1 Elements soterrats 50,000 50,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 50,000

10 F21D2122 m Enderroc de canalització de servei a anular de qualsevol tipus i fins a 20 cm de diàmetre, executat amb mitjans
mecànics i manuals, amb càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 100,000 100,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 100,000

11 G21B4001 u Desmuntatge i acopi temporal en obra de senyal vertical o cartell de trànsit existent, de qualsevol tipus, inclòs
suports, amb demolició de les fonamentacions, amb càrrega manual i mecànica sobre camió o contenidor,
transport a abocador autoritzat i cànon d'abocament inclòs de materials excedents no aprofitables.

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

1 19,000 19,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 19,000

12 F21DQU02 u Demolició d'embornal o mòdul de reixa interceptora de fins a 1m de longitud, incloent parets de formigó o maó
de fins a 30 cm de gruix, amb mitjans mecànics i manuals i amb cegat de tub de sortida amb formigó si s'escau,
amb càrrega de materials sobre camió o contenidor

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

1 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

13 F21B1501 m Desmuntatge de barrera de seguretat de qualsevol tipus amb base de formigó, amb mitjans mecànics i manuals
i amb càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor, transport a abocador autoritzat i cànon
d'abocament inclòs.

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

1 Mitxte 60,000 60,000 C#*D#*E#*F#

2 14,000 14,000 C#*D#*E#*F#

3 Metàl·lica 365,000 365,000 C#*D#*E#*F#

4 38,000 38,000 C#*D#*E#*F#

5 190,000 190,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 667,000

14 F21B1502 m Desmuntatge de barana i demolició d'ancoratges amb base de formigó, amb mitjans mecànics i manuals i amb
càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor, transport a abocador autoritzat i cànon
d'abocament inclòs.

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

1 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

OBRA 01 PRESSUPOST 3647-PC-02
SUOBRA 03  TRAM 2
CAPÍTOL 02  MOVIMENT DE TERRES

1 G2243011 m2 Repàs i piconatge d'esplanada o caixa de paviment de qualsevol amplada, amb mitjans mecànics i compactació
del 95 % PM

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

1 Zona llambordins 868,000 868,000 C#*D#*E#*F#
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2 Zona panot 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#

3 Zona formigó 45,000 45,000 C#*D#*E#*F#

4 Àmbit Tècnica 465,000 465,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.398,000

2 G2212102 m3 Excavació per a caixa de paviment en qualsevol tipus de terreny, incloent part proporcional de roca, realitzada
amb pala excavadora i càrrega indirecta sobre camió amb transport interior inclòs

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

1 Zona llambordins 868,000 0,150 130,200 C#*D#*E#*F#

2 Zona panot 20,000 0,150 3,000 C#*D#*E#*F#

3 Zona formigó 45,000 0,150 6,750 C#*D#*E#*F#

4 Àmbit Tècnica 465,000 0,200 93,000 C#*D#*E#*F#

5 Vorades i rigoles P 20,000 46,590 PERORIGEN(G1:
G4,C5)

TOTAL AMIDAMENT 279,540

3 F226240F m3 Terraplenada i piconatge de terres amb material de la pròpia excavació o prèstec (sense incloure material) en
tongades de fins a 30 cm i amb transport interior des de zona d'acopi, amb una compactació del 95 % del PM

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

1 10% terres de l'obra 0,100 279,540 27,954 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 27,954

4 G226K211 m3 Estesa i piconatge de tot-u artificial d'aportació, en tongades de 20 cm de gruix, com a màxim, amb compactació
del 98 % PM, utilitzant corró vibratori autopropulsat de dimensions petites, i amb necessitat d'humectació i
transport interior

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

1 Zona llambordins 868,000 0,150 130,200 C#*D#*E#*F#

2 Zona panot 20,000 0,150 3,000 C#*D#*E#*F#

3 Zona formigó 45,000 0,150 6,750 C#*D#*E#*F#

4 Àmbit Tècnica 465,000 0,200 93,000 C#*D#*E#*F#

5 Vorades i rigoles P 20,000 46,590 PERORIGEN(G1:
G4,C5)

TOTAL AMIDAMENT 279,540

OBRA 01 PRESSUPOST 3647-PC-02
SUOBRA 03  TRAM 2
CAPÍTOL 03  SERVEIS AFECTATS

1 F222512L u Execució de cala de localització de serveis manual amb suport mecànic, de 1,00x0,40x1,50 metres de
dimensions màximes, amb terres deixades a la vora i posterior rebliment, segons definició d'ubicació a definir
per la direcció de les obres.

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

1 Altres cales 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 20,000

2 F2225123 m3 Excavació de rases i pous, en qualsevol tipus de terreny, incloent part proporcional de roca, amb mitjans
mecànics i manuals, amb càrrega manual i mecànica de terra sobre camió o contenidor, incloent transports
interiors necessaris

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

1 Baixa tensió (escomesa EP) 10,000 0,400 0,800 3,200 C#*D#*E#*F#

2 Sobreamples connexions P 5,000 0,160 PERORIGEN(G1:
G1,C2)

TOTAL AMIDAMENT 3,360

3 F227500F m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa, amb compactació del 95% PM

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

1 Baixa tensió (escomesa EP) 10,000 0,400 4,000 C#*D#*E#*F#

2 Sobreamples connexions P 5,000 0,200 PERORIGEN(G1:
G1,C2)

TOTAL AMIDAMENT 4,200

4 F2285SS0 m3 Rebliment i piconatge de rases i pous, amb sorra de prèstec, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó
vibrant

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

1 Baixa tensió (escomesa EP) 10,000 0,400 0,300 1,200 C#*D#*E#*F#

2 Sobreamples connexions P 5,000 0,060 PERORIGEN(G1:
G1,C2)

TOTAL AMIDAMENT 1,260

5 F228FB0F m3 Rebliment i piconatge de rases i pous, amb material procedent de la pròpia obra o de prèstec (sense incloure
material), en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant corró vibratori per a compactar, i amb transport interior
des de zona d'acopi, amb una compactació del 95 % del PM

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

1 Total excavació rases 3,360 3,360 C#*D#*E#*F#

2 a descomptar sorra -1,26 -1,260 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,100

6 FDGZU010 m Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la
canonada

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

1 Baixa tensió (escomesa EP) 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

7 FDG5PLAC m Placa de polietilé per a senyalització de xarxa elèctrica segons normes de companyia

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

1 Baixa tensió (escomesa EP) 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 10,000

OBRA 01 PRESSUPOST 3647-PC-02
SUOBRA 03  TRAM 2
CAPÍTOL 04  XARXA DE DRENATGE

1 F2225123 m3 Excavació de rases i pous, en qualsevol tipus de terreny, incloent part proporcional de roca, amb mitjans
mecànics i manuals, amb càrrega manual i mecànica de terra sobre camió o contenidor, incloent transports
interiors necessaris

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

1 Serra

2 Connexions embornals 20,000 0,600 1,500 18,000 C#*D#*E#*F#

3 Embornals 4,000 1,500 1,200 1,500 10,800 C#*D#*E#*F#

4 Sobreamples rases i pous P 20,000 5,760 PERORIGEN(G1:
G3,C4)

TOTAL AMIDAMENT 34,560

2 F227500F m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa, amb compactació del 95% PM

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

1 Serra

2 Connexions embornals 20,000 0,600 12,000 C#*D#*E#*F#

3 Embornals 4,000 1,500 1,200 7,200 C#*D#*E#*F#

4 Sobreamples rases i pous P 20,000 3,840 PERORIGEN(G1:
G3,C4)

TOTAL AMIDAMENT 23,040

3 GD7JE185 m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus
B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 200 mm, de rididesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma
UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa, incloent part
proporcional de peces clip per a unios de tubs

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

1 Serra

2 Connexions embornals 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

4 F2285SS0 m3 Rebliment i piconatge de rases i pous, amb sorra de prèstec, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó
vibrant

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

1 Serra

2 Connexions embornals 20,000 0,600 0,500 6,000 C#*D#*E#*F#

3 Sobreamples rases i pous P 20,000 1,200 PERORIGEN(G1:
G2,C3)
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TOTAL AMIDAMENT 7,200

5 F31521N1 m3 Formigó no estructural per a rebliments puntuals de rases, pous i fonaments, HNE-15/B/20, de consistència tova
i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió

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

1 Serra

2 Embornals 4,000 1,500 1,200 1,500 10,800 C#*D#*E#*F#

3 -4,000 1,000 0,600 1,500 -3,600 C#*D#*E#*F#

4 Sobreamples rases i pous P 20,000 1,440 PERORIGEN(G1:
G3,C4)

TOTAL AMIDAMENT 8,640

6 F228FB0F m3 Rebliment i piconatge de rases i pous, amb material procedent de la pròpia obra o de prèstec (sense incloure
material), en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant corró vibratori per a compactar, i amb transport interior
des de zona d'acopi, amb una compactació del 95 % del PM

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

1 Total excavació 34,560 34,560 C#*D#*E#*F#

2 a descomptar sorra -7,200 -7,200 C#*D#*E#*F#

3 a descomptar formigó -8,640 -8,640 C#*D#*E#*F#

4 a descomptar embornals -12,000 1,000 0,600 1,500 -10,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,920

7 FD5J5258 u Caixa per a embornal de 70x30x100 cm, amb parets de 14 cm de gruix de maó massís, arrebossada i lliscada
per dins amb morter mixt 1:2:10 sobre solera de 10 cm de formigó HM-20/P/20/I, formació de mitja canya inferior
i entroncament amb tub de sortida lateral

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

1 Serra 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

8 FD5Z5CC4 u Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible, barres diagonals, per a caixa d'embornal, de 700x300x100 mm, classe
C250 segons norma UNE-EN 124 i, col·locat amb morter d'alta ressistència

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

1 Serra 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

9 FDD1A08P u Adaptació de pou/reixa de recollida d'aigües existent a pou de registre existent, incloent tasques d'obra civil
necessàries per adaptar l'element i col·locació de nova tapa de registre i pates.

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

10 FDD26529 u Pou de registre de 100 cm interiors, amb estructura de formigó prefabricada o de 14 cm de gruix de maó massís,
arrebossat i lliscat per dins amb morter mixt 1:0,5:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, amb base de
formigó HNE-15/B/20 de 15 cm de gruix, amb mig tub passant i mitja canya de formigó, incloent entroncaments
amb tubs, d'una alçada lliure interior inferior a 2,00 metres, incloent graons de polipropilé i con de reducció
superior 100-60.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

11 FDDZ6DD4 u Bastiment circular de fosa dúctil per a pou de registre i tapa abatible i amb tanca, pas lliure de 600 mm de
diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124 i reglament AENOR RP 0023, col·locat amb morter d'alta
resistència, amb inscripció segons servei

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

12 X00000DR pa Partida alçada d'abonament íntegre per a la realització de la neteja de runes i terra de la totalitat de pous i reixes
de drenatge existent, amb mitjans manuals i suport de camió de neteja, amb càrrega manual i mecànica de terra
sobre camió o contenidor, incloent transports interiors necessaris i gestió del residu resultant

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

1 Total àmbit 0,334 0,334 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,334

OBRA 01 PRESSUPOST 3647-PC-02
SUOBRA 03  TRAM 2
CAPÍTOL 05  XARXA D'ENLLUMENAT PÚBLIC

1 F21H1C41 u Desplaçament de punt de llum existent, a una distància inferior a 5 metres, incloent desconnexió prèvia,
enderroc de daus de formigó, acopi provisional en obra per a posterior recol·locació, recuperació de cablejat,
nova canalització, nova fonamentació, cablejat i connexions necessàries, amb càrrega manual i mecànica de les
runes sobre camió o contenidor.

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

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

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

TOTAL AMIDAMENT 2,000

2 F222512L u Execució de cala de localització de serveis manual amb suport mecànic, de 1,00x0,40x1,50 metres de
dimensions màximes, amb terres deixades a la vora i posterior rebliment, segons definició d'ubicació a definir
per la direcció de les obres.

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

1 Descobriment BT per a escomesa 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

2 Trasllat punts de llum 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

3 F2225123 m3 Excavació de rases i pous, en qualsevol tipus de terreny, incloent part proporcional de roca, amb mitjans
mecànics i manuals, amb càrrega manual i mecànica de terra sobre camió o contenidor, incloent transports
interiors necessaris

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 660,000 0,300 0,600 118,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 118,800

4 F227500F m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa, amb compactació del 95% PM

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

1 660,000 0,300 198,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 198,000

5 FDGZU010 m Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la
canonada

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

1 660,000 660,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 660,000

6 F228FB0F m3 Rebliment i piconatge de rases i pous, amb material procedent de la pròpia obra o de prèstec (sense incloure
material), en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant corró vibratori per a compactar, i amb transport interior
des de zona d'acopi, amb una compactació del 95 % del PM

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

1 660,000 0,300 0,600 118,800 C#*D#*E#*F#

2 a descomptar primsa -660 0,300 0,200 -39,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 79,200

7 FDG52457 m Canalització amb dos tubs corbables corrugats de polietilè de 110 mm de diàmetre nominal, de doble capa, i dau
de recobriment de 30x20 cm amb formigó HM-20/P/20/I, mandrilat i amb fil guia

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

1 660,000 660,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 660,000

8 FDK282C9 u Pericó de registre de fàbrica de maó de 40x40x60 cm, per a instal·lacions de serveis, amb parets de 15 cm de
gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment amb morter mixt amb una proporció
en volum 1:2:10, sobre solera de maó calat de 10 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació

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

1 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

9 FDKZH9B4 u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, amb inscripció segons servei, recolzada, pas
lliure de 400x400 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter

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

1 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

10 FHM11L22 u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma cilíndrica, de 4 m d'alçària, coronament sense platina, amb base
platina i porta, reforçada a base, segons norma UNE-EN 40-5, col·locada sobre dau de formigó, incloent
plantilles, elements de fixació, perns d'ancoratge, cablejat interior i caixa de protecció de fussible.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 36,000 36,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 36,000

11 FHN32571 u Subministre, col·locació i instal·lació de llumenera tipus CITYMAX de Carandini o equivalent 23,5W, 3000K
incloent driver programat segons indicacions municipals, sistema de protecció adicional contra sobretensions,
cablejats i elements auxiliars, fixada a columna.

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

1 36,000 36,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 36,000

12 FGD2344D u Placa de connexió a terra d'acer, quadrada (massissa), de superfície 0,25 m2, de 3 mm de gruix, soterrada i
connectada a punt de llum, totalment instal·lada

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

1 36,000 36,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 36,000

13 FG380902 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat superficialment, amb p.p. de conductor enfundat
per a conduccions metàl·liques i pujades a columna.

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

1 660,000 660,000 C#*D#*E#*F#

2 Derivacions i connexions P 10,000 66,000 PERORIGEN(G1:
G1,C2)

TOTAL AMIDAMENT 726,000

14 FG31H554 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RVFV, tetrapolar, de secció 4 x
6 mm2, amb armadura de fleix d'acer i coberta del cable de PVC, col·locat en tub

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

1 660,000 660,000 C#*D#*E#*F#

2 Derivacions i connexions P 10,000 66,000 PERORIGEN(G1:
G1,C2)

TOTAL AMIDAMENT 726,000

15 FHGAU206 u Armari de protecció i control d'enllumenat públic de 520x520 mm en planta tipus Monolit 2S d'Arelsa o
equivalent, amb fins a 6 sortides, fins a 15kw, sòcol i bancada, amb mòdul de telegestió inclòs, amb sistema de
regulació autònoma, totalment instal·lat, connectat i provat, s'inclou base de formigó d'ancoratge i tot el petit
material auxiliar necessari de connexió i muntatge.

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

1 0,334 0,334 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,334

16 X00000EN pa Partida alçada a justificar per a la realització dels pagaments a companyia elèctrica en concepte a la nova
escomesa elèctrica associada a la xarxa d'enllumenat públic
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 0,334 0,334 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,334

17 GG380000 u Legalització de la xarxa d'enllumenat públic, incloent projecte elèctric

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

1 0,334 0,334 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,334

OBRA 01 PRESSUPOST 3647-PC-02
SUOBRA 03  TRAM 2
CAPÍTOL 06  ESTRUCTURES

1 F2225123 m3 Excavació de rases i pous, en qualsevol tipus de terreny, incloent part proporcional de roca, amb mitjans
mecànics i manuals, amb càrrega manual i mecànica de terra sobre camió o contenidor, incloent transports
interiors necessaris

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

1 Murets jardineria 45,000 0,400 0,400 7,200 C#*D#*E#*F#

2 60,000 1,000 1,000 60,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 67,200

2 F227500F m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa, amb compactació del 95% PM

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

1 Murets jardineria 45,000 0,400 18,000 C#*D#*E#*F#

2 60,000 1,000 60,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 78,000

3 F3Z112T1 m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó HL-150/B/20 de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, incloent mitjans auxiliars necessaris per a la seva col·locació

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

1 Murets jardineria 45,000 0,400 18,000 C#*D#*E#*F#

2 60,000 1,000 60,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 78,000

4 G3J21610 m3 Escullera amb blocs de pedra granítica/calcàrea conformada de fins a 400 kg de pes, col·locats amb pala
carregadora

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

1 Murets jardineria 45,000 0,400 1,000 18,000 C#*D#*E#*F#

2 60,000 1,000 1,000 60,000 C#*D#*E#*F#

3 60,000 0,800 1,500 72,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 150,000

5 F31521N1 m3 Formigó no estructural per a rebliments puntuals de rases, pous i fonaments, HNE-15/B/20, de consistència tova
i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió

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

1 Murets jardineria 0,500 45,000 0,400 1,000 9,000 C#*D#*E#*F#

2 0,500 60,000 1,000 1,000 30,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 39,000

OBRA 01 PRESSUPOST 3647-PC-02
SUOBRA 03  TRAM 2
CAPÍTOL 07  FERMS I PAVIMENTS

1 F9F15205 m2 Paviment de llambordins de formigó de forma rectangular de 24x16x7 tipus Tegula Art color corten de Breinco o
equivalent amb part propocional de peces tipus Terana green 17,8x20,8x7 per a formació de franges vegetals,
amb especejament segons plànols de detall, col·locats amb base de morter i sorra per a reblert de juntes

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

1 TEGULA ART

2 Àmbit Indústria 225,000 225,000 C#*D#*E#*F#

3 Tram 2 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

4 Àmbit Tècnica 70,000 70,000 C#*D#*E#*F#

5 Àmbit Serra 195,000 195,000 C#*D#*E#*F#

6 Àmbit Quintana 265,000 265,000 C#*D#*E#*F#

7 FRANJA

8 Àmbit Indústria 21,000 0,600 12,600 C#*D#*E#*F#

9 Àmbit Serra 54,000 0,600 32,400 C#*D#*E#*F#

10 Àmbit Quintana 53,000 53,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 868,000

2 F9E1320N m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, col·locat a truc de maceta amb morter mixt
1:0,5:4 i beurada de ciment pòrtland, de qualsevol tipologia de peces, incloent franges especials per a marcat de
franges per a invidents

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

1 Àmbit Serra 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

3 F936NM51 m3 Base per a paviment de formigó d'ús no estructural de resistència a compressió de 15 N/mm2, consistència tova
i grandària màxima del granulat 20 mm, HNE-15/B/20, abocat amb transport interior mecànic amb estesa i
piconatge manual, acabat reglejat

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

1 Paviment de llambordes 868,000 0,150 130,200 C#*D#*E#*F#

2 Paviment de panot 20,000 0,150 3,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 133,200

4 F9365H11 m3 Paviment de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de
camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat fratassat amb helicòpter acabat semifi

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

1 Àmbit Tècnica 45,000 0,200 9,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,000

5 F9K5VC00 m2 Tractament superficial mitjançant la realització d'un poliment del paviment asfàltic mitjançant sistema RS
d'AsphaltPlus acabat Boulevard o equivalent, incloent el desbast de tota la superfície mitjançant diamant meàl·lic
per visualitzar l'àrid i planificar el paviment, neteja del paviment per a posterior beurada, beurada bituminosa
subministrada i aplicada en el paviment per a tapar les imperfeccions de l'asfalt, polit de remats i bores i afinat
de la superfície amb diamanat metàl·lic per eliminar l'excés de beurada; amb certificació RD>45 classe e.

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

1 Tram 2 2.480,000 2.480,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2.480,000

6 F965A6DD m Vorada recta de peces de formigó tipus T3 de 17x28x100 cm, segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de
formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 20 cm d'alçària, rejuntada amb
morter, amb excavacions necessàries, preparció de base i càrrega de materials excavats, incloent part
proporcional de vorades bústia per a embornals.

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

1 Àmbit Serra 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

2 Àmbit Quintana 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 40,000

7 F965A1C9 m Vorada de peces de formigó col·locada en alineacions rectes i corbes, doble capa, amb secció normalitzada
tipus tauló de 15x25 cm, segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2
de resistència mínima a compressió i de 20 a 25 cm d'alçària, rejuntada amb morter, amb excavacions
necessàries, preparció de base i càrrega de materials excavats

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

1 Àmbit Indústria 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#

2 Tram 2 25,000 25,000 C#*D#*E#*F#

3 Àmbit Tècnica 105,000 105,000 C#*D#*E#*F#

4 Àmbit Serra 65,000 65,000 C#*D#*E#*F#

5 Àmbit Quintana 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 225,000

8 F965A5E9 m Vorada tipus Tessina terana de 40x17,3 color corten de Breinco o equivalent, col·locada sobre base de formigó
no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i fins a 20cm d'alçària, rejuntada amb morter,
amb excavacions necessàries, preparció de base i càrrega de materials excavats

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

1 Àmbit Indústria 40,000 40,000 C#*D#*E#*F#

2 Àmbit Serra 60,000 60,000 C#*D#*E#*F#

3 Àmbit Quintana 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#

EUR

ITINERARI PER A VIANANTS I CICLISTES BV-5202, PK 0+000 A PK 1+230
TM SANT JULIÀ DE VILATORTA

AMIDAMENTS Pàg.: 58

TOTAL AMIDAMENT 130,000

9 F985A709 m Vorada remontable de peces de formigó, doble capa, de característiques geomètriques equivalents a l'existent,
col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i fins a 20cm
d'alçària, rejuntada amb morter, amb excavacions necessàries, preparció de base i càrrega de materials excavats

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

1 Àmbit Tècnica 80,000 80,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 80,000

10 F97422EA m Rigola de 20 cm d'amplària amb peces de morter de ciment de color blanc, de 20x20x8 cm, col·locades amb
morter i rejuntades amb beurada de ciment blanc, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2
de resistència mínima a compressió i de 20 a 25 cm d'alçària, amb part proporcional de peces de transició
trapezoïdals fins a 30 cm d'amplada en els entroncaments d'embornals i sobregruix de formigó per a protecció
lateral de la rigola per procediment constructiu, incloent excavació de rasa i compactació prèvia de base.

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

1 Àmbit Tècnica 80,000 80,000 C#*D#*E#*F#

2 Àmbit Quintana 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 110,000

11 F9H11752 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B60/70 S, amb betum asfàltic de penetració,
de granulometria semidensa per a capa de rodadura i granulat granític, estesa i compactada

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

1 Tram 2 2,400 2.480,000 0,500 0,070 208,320 C#*D#*E#*F#

2 Àmbit Tècnica 2,400 470,000 0,050 56,400 C#*D#*E#*F#

3 Àmbit Serra 2,400 170,000 0,050 20,400 C#*D#*E#*F#

4 Rasa enllumenat 2,400 660,000 0,400 0,050 31,680 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 316,800

12 F9H11J52 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 base B 50/70 G, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria grossa per a capa base i granulat calcari, estesa i compactada

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

1 Àmbit Tècnica 2,400 470,000 0,090 101,520 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 101,520

13 F9J12X40 m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica específica per a reg d'imprimació, tipus ECI, amb dotació 1
kg/m2.

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

1 Àmbit Tècnica 465,000 465,000 C#*D#*E#*F#

2 Rasa enllumenat 660,000 0,400 264,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 729,000

14 F9J13J40 m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B4 ADH(ECR-1), amb dotació 1 kg/m2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 Tram 2 2.480,000 0,500 1.240,000 C#*D#*E#*F#

2 Àmbit Tècnica 470,000 470,000 C#*D#*E#*F#

3 Àmbit Serra 170,000 170,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.880,000

15 F9H1DESP u Desplaçament i retirada d'equip d'asfaltat complert incloent maquinària de fressat i reg d'imprimació en dia previ.

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

OBRA 01 PRESSUPOST 3647-PC-02
SUOBRA 03  TRAM 2
CAPÍTOL 08  ELEMENTS D'URBANITZACIÓ

1 FQ13S240 u Banc de bloc de formigó tipus Pausa Side 175x45x60, color fusion de Breinco o equivalent, col·locat sobre
paviment amb fixacions químiques fixades a la base.

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

1 Àmbit Indústria 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

2 Tram 2 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

3 Àmbit Serra 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

4 Àmbit Quintana 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,000

2 FQ13M220 u Banc de bloc de formigó tipus Pausa Side 90x45x60, color fusion de Breinco o equivalent, col·locat sobre
paviment amb fixacions químiques fixades a la base.

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

1 Tram 2 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

3 FQ13T050 u Cadira de bloc de formigó tipus circle puff D45x45, color fusion de Breinco o equivalent, col·locat sobre paviment
amb fixacions químiques fixades a la base.

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

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

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

3 Àmbit Tècnica 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,000

4 FQ13T054 u Cadira de bloc de formigó tipus circle puff D60x50, color fusion de Breinco o equivalent, col·locat sobre paviment
amb fixacions químiques fixades a la base.

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

1 Àmbit Indústria 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
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2 Tram 2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

3 Àmbit Tècnica 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

5 FQ22PC80 u Paperera de bloc de formigó tipus leg D45x85, color fusion de Breinco o equivalent, col·locat sobre paviment
amb fixacions químiques fixades a la base.

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

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

2 Àmbit Serra 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

3 Àmbit Quintana 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

6 FQ113551 u Conjunt de taula i 2 bancs de fusta de pi tractada en autoclau classe IV, de 204x67x74 cm (taula) i 204x40x45
cm (bancs), sense respatller i amb estructura metàl·lica, col·locat amb base de formigó correguda i amb els
cantells amb matavius, amb certificat d'orígen de la fusta, sense tractament de creosotat, sense estelles, amb
una densitat mínima de la fusta de 600kg/m3, una humitat màxima del 19%, amb tractament antifong i
antiputrefacció, amb tractament antienvelliment de protecció contra agent biòtics i tractament antigrafiti
permanent compatible amb tractaments protectors.

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

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

TOTAL AMIDAMENT 2,000

7 GAR1U010 m Barana de fusta de pi de flandes tractada a l'autoclau nivell IV, tipus Cap de Creus de Disseny Barraca o
equivalent,  col·locada amb base de formigó

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

1 Àmbit Quintana 55,000 55,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 55,000

OBRA 01 PRESSUPOST 3647-PC-02
SUOBRA 03  TRAM 2
CAPÍTOL 09  SENYALITZACIÓ I ABALISSAMENTS

1 GAR1U011 m Subministre, col·locació i muntatge de barrera mixta de seguretat metàl·lica i fusta, amb separador, tipus BEAM
N2-S2R de HIASA o equivalent amb suports c-100 folrats amb fusta clavats a terra cada 2m, amb part
proporcional de suports fixats mecànicament en estructura segons plànols de detall i abatiments als extrems.
Nivell de contenció N2, amplària de treball w4 i una severitat de impacte de classe A, segons norma EN
1317-1-2, col·locada en trams rectes i corbs.

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

1 Àmbit Indústria 85,000 85,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 85,000

2 GBB11251 u Placa amb làmina reflectora de nivell 2 d'intensitat d'alumini, circular de 60 cm de diàmetre, per a senyals de
trànsit, fixada mecànicament,

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 GBB21201 u Placa amb làmina reflectora de nivell 2 d'intensitat quadrada 60x60, per a senyals de trànsit, fixada
mecànicament

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

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

TOTAL AMIDAMENT 2,000

4 GBB3C620 u Placa complementària per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 60x20 cm, acabada amb làmina
retrorreflectora classe RA2, fixada al senyal

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

5 GBBZ1220 m Suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm o circular estriat de D90mm, en alumini, col·locat a
terra formigonat

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

1 3,000 3,000 9,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,000

OBRA 01 PRESSUPOST 3647-PC-02
SUOBRA 03  TRAM 2
CAPÍTOL 10  JARDINERIA

1 FR43F43B u Subministrament de Laurus nobilis de perímetre de 18 a 20 cm, en contenidor de 50 l

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

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

2 Àmbit Serra 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

2 FR412M2D u Subministrament de Cotinus Goggyria amb ramificació arbustiva, en contenidor de 50 l

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

1 Àmbit Indústria 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

2 Àmbit Serra 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

3 Àmbit Quintana 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 11,000

3 FR4GD834 u Subministrament de Photinia little (x) Red Robin d'alçària de 30 a 40 cm, en contenidor de 3 l

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 Àmbit Indústria 17,000 3,000 51,000 C#*D#*E#*F#

2 Àmbit Tècnica 21,000 3,000 63,000 C#*D#*E#*F#

3 Àmbit Serra 45,000 3,000 135,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 249,000

4 FR61235A u Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 18 a 25 cm de perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a
partir del coll de l'arrel), excavació de clot de plantació de 100x100x80 cm amb mitjans mecànics, en pendent,
reblert del clot amb substitució total de terra de l'excavació per terra de jardineria, primer reg i càrrega de les
terres sobrants a camió

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

1 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

2 11,000 11,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,000

5 FR662228 u Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor d'1,5 a 3 l, amb retirada puntual de mulch i tall de
geotèxtil, excavació de clot de plantació de 30x30x30 cm amb mitjans manuals, reblert del clot amb substitució
total de terra de l'excavació per terra de jardineria, primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió

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

1 999,000 999,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 999,000

6 FRZ22A23 u Aspratge doble d'arbre mitjançant 2 rolls de fusta de pi tractada en autoclau de secció circular, de 10 cm de
diàmetre i 2,5 m de llargària, clavat al fons del forat de plantació 30 cm, i amb 2 abraçadores regulables de
goma o cautxú

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

1 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

2 11,000 11,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,000

7 G2241010 m2 Acabat i allisada de talussos, amb mitjans mecànics i manuals

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

1 Àmbit Indústria 100,000 100,000 C#*D#*E#*F#

2 Àmbit Tècnica 60,000 60,000 C#*D#*E#*F#

3 Àmbit Serra 165,000 165,000 C#*D#*E#*F#

4 Àmbit Quintana 105,000 105,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 430,000

8 F7B451B0 m2 Geotèxtil antiarrels format per feltre de polièster no teixit lligat mecànicament de 110 a 130 g/m2, col·locat sense
adherir, amb part proporcional de solapaments

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

1 Àmbit Indústria 100,000 100,000 C#*D#*E#*F#

2 Àmbit Tècnica 60,000 60,000 C#*D#*E#*F#

3 Àmbit Serra 165,000 165,000 C#*D#*E#*F#
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4 Àmbit Quintana 105,000 105,000 C#*D#*E#*F#

5 Cavalcaments P 20,000 PERORIGEN(G1:
G3, C4)

TOTAL AMIDAMENT 430,000

9 FR3SE212 m2 Encoixinament amb escorça de pi de 10 a 35 mm o mulch, subministrada a granel, escampada amb
retroexcavadora petita i mitjans manuals en capa uniforme de gruix 10 cm

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

1 Àmbit Indústria 100,000 100,000 C#*D#*E#*F#

2 Àmbit Tècnica 60,000 60,000 C#*D#*E#*F#

3 Àmbit Serra 165,000 165,000 C#*D#*E#*F#

4 Àmbit Quintana 105,000 105,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 430,000

10 IZ00ANYG u Any de garantia de la jardineria, incloent la totalitat de regs amb cuba necessaris durant un any, podes, neteges i
reposicions requerides.

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

1 Total actuació 0,334 0,334 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,334

OBRA 01 PRESSUPOST 3647-PC-02
SUOBRA 03  TRAM 2
CAPÍTOL 11  GESTIÓ DE RESIDUS

1 G2R35067 m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió i temps d'espera per a la càrrega
amb mitjans mecànics

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

1 Moviment de terres 279,540 279,540 C#*D#*E#*F#

2 -27,954 -27,954 C#*D#*E#*F#

3 Rases serveis afectats 3,360 3,360 C#*D#*E#*F#

4 -2,1 -2,100 C#*D#*E#*F#

5 Rases drenatges 34,560 34,560 C#*D#*E#*F#

6 -7,92 -7,920 C#*D#*E#*F#

7 Rases enllumenat 118,800 118,800 C#*D#*E#*F#

8 -79,2 -79,200 C#*D#*E#*F#

9 Rases estructures 67,200 67,200 C#*D#*E#*F#

10 Esponjament % 20,000 77,257 PERPARCIAL(G1:
G9,C10)

TOTAL AMIDAMENT 463,543

2 G2RA7LP0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents
d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002), incloent cànon
d'abocament
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Moviment de terres 279,540 279,540 C#*D#*E#*F#

2 -27,954 -27,954 C#*D#*E#*F#

3 Rases serveis afectats 3,360 3,360 C#*D#*E#*F#

4 -2,100 -2,100 C#*D#*E#*F#

5 Rases drenatges 34,560 34,560 C#*D#*E#*F#

6 -7,920 -7,920 C#*D#*E#*F#

7 Rases enllumenat 118,800 118,800 C#*D#*E#*F#

8 -79,200 -79,200 C#*D#*E#*F#

9 Rases estructures 67,200 67,200 C#*D#*E#*F#

10 Esponjament % 20,000 77,257 PERPARCIAL(G1:
G9,C10)

TOTAL AMIDAMENT 463,543

3 G2R54267 m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió i temps d'espera per a la càrrega
a màquina

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

1 Vorades 154,000 0,200 0,400 12,320 C#*D#*E#*F#

2 Rigoles 88,000 0,250 0,250 5,500 C#*D#*E#*F#

3 Paviment de panot 15,000 0,200 3,000 C#*D#*E#*F#

4 Paviment de formigó 185,000 0,200 37,000 C#*D#*E#*F#

5 Formigó 50,000 50,000 C#*D#*E#*F#

6 Embornals 5,000 1,000 1,000 5,000 C#*D#*E#*F#

7 Paviment asfàltic 703,000 0,200 140,600 C#*D#*E#*F#

8 Fressats 16.384,000 0,010 163,840 C#*D#*E#*F#

9 Esponjament % 35,000 146,041 PERPARCIAL(G1:
G8,C9)

TOTAL AMIDAMENT 563,301

4 G2RA61H0 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents
de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002),
incloent cànon d'abocament

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

1 Vorades 154,000 0,200 0,400 12,320 C#*D#*E#*F#

2 Rigoles 88,000 0,250 0,250 5,500 C#*D#*E#*F#

3 Paviment de panot 15,000 0,200 3,000 C#*D#*E#*F#

4 Paviment de formigó 185,000 0,200 37,000 C#*D#*E#*F#

5 Formigó 50,000 50,000 C#*D#*E#*F#

6 Embornals 5,000 1,000 1,000 5,000 C#*D#*E#*F#

7 Esponjament % 35,000 39,487

TOTAL AMIDAMENT 152,307

5 G2RAAGLO m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de mescles bituminoses amb una densitat 1,48 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170302 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002), incloent cànon d'abocament
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Paviment asfàltic 703,000 0,200 140,600 C#*D#*E#*F#

2 Fressats 16.384,000 0,010 163,840 C#*D#*E#*F#

3 Esponjament % 35,000

TOTAL AMIDAMENT 304,440

OBRA 01 PRESSUPOST 3647-PC-02
SUOBRA 03  TRAM 2
CAPÍTOL 12  VARIS

1 XPA000SV pa Partida alçada d'abonament íntegre per a la senyalització provisional d'obres durant la totalitat de duració de les
obres i fases necessàries d'execució, incloent esborrat de senyalització existent, tapat o retirada de la
senyalització vertical existent, tota la senyalització vertical, horitzontal, abalisaments, tanques, senyalització
lluminosa i proteccions d'obres així com el seu trasllat durant cada fase d'obra, senyalistes per a pas alternatiu
de trànsit o moviments, muntatges i desmuntatges dels semàfors portàtils, fressat de senyalització d'obra,
reposició de tota aquella senyalització vertical i/o horitzontal existent que hagi quedat malmesa per les obres,
col·locació i retirada de cartells per a desviaments, itineraris de vianants i camins alternatius durant cada fase
d'obra. Segons indicacions de la DO i CSS per a cada fase d'obra.

AMIDAMENT DIRECTE 0,150

2 XPA000IM pa Partida alçada a justificar per a l'execució d'actuacions sobrevingudes sorgides durant el desenvolupament de
les obres.

AMIDAMENT DIRECTE 0,250

OBRA 01 PRESSUPOST 3647-PC-02
SUOBRA 04  TRAM 3
CAPÍTOL 01  ENDERROCS

1 F9Z1U010 m Tall de paviments de qualssevol tipus amb disc de diamant i amb qualsevol gruix

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

1 Àmbit polígon (flonjalls) 100,000 100,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 100,000

2 F2194XC5 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa de 20 cm de gruix mig, amb martell trencador muntat sobre
retroexcavadora i suport de compressor manual i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor

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

1 Àmbit polígon (flonjalls) 70,000 70,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 70,000

3 G219Q200 m2 Fresat per cm de gruix de paviment de mescles bituminoses i càrrega sobre camió, incloent neteja posterior de
la superfície

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 Àmbit polígon (pell cocodril) 1.000,000 12,000 12.000,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12.000,000

OBRA 01 PRESSUPOST 3647-PC-02
SUOBRA 04  TRAM 3
CAPÍTOL 02  MOVIMENT DE TERRES

1 G2243011 m2 Repàs i piconatge d'esplanada o caixa de paviment de qualsevol amplada, amb mitjans mecànics i compactació
del 95 % PM

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

1 Àmbit polígon (flonjalls) 70,000 70,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 70,000

2 G2212102 m3 Excavació per a caixa de paviment en qualsevol tipus de terreny, incloent part proporcional de roca, realitzada
amb pala excavadora i càrrega indirecta sobre camió amb transport interior inclòs

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

1 Àmbit polígon (flonjalls) 70,000 0,200 14,000 C#*D#*E#*F#

2 P 20,000 2,800 PERORIGEN(G1:
G1,C2)

TOTAL AMIDAMENT 16,800

3 G226K211 m3 Estesa i piconatge de tot-u artificial d'aportació, en tongades de 20 cm de gruix, com a màxim, amb compactació
del 98 % PM, utilitzant corró vibratori autopropulsat de dimensions petites, i amb necessitat d'humectació i
transport interior

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

1 Àmbit polígon (flonjalls) 70,000 0,200 14,000 C#*D#*E#*F#

2 P 20,000 2,800 PERORIGEN(G1:
G1,C2)

TOTAL AMIDAMENT 16,800

OBRA 01 PRESSUPOST 3647-PC-02
SUOBRA 04  TRAM 3
CAPÍTOL 03  FERMS I PAVIMENTS

1 F9H11752 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B60/70 S, amb betum asfàltic de penetració,
de granulometria semidensa per a capa de rodadura i granulat granític, estesa i compactada

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

1 Àmbit polígon (reposicions) 2,400 70,000 0,060 10,080 C#*D#*E#*F#

2 2,400 1.000,000 0,060 144,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 154,080

2 F9H11J52 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 base B 50/70 G, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria grossa per a capa base i granulat calcari, estesa i compactada
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AMIDAMENTS Pàg.: 67

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

1 Àmbit polígon (reposicions) 2,400 70,000 0,090 15,120 C#*D#*E#*F#

2 2,400 1.000,000 0,070 168,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 183,120

3 F9J12X40 m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica específica per a reg d'imprimació, tipus ECI, amb dotació 1
kg/m2.

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

1 Àmbit polígon (reposicions) 70,000 70,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 70,000

4 F9J13J40 m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B4 ADH(ECR-1), amb dotació 1 kg/m2

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

1 Àmbit polígon (reposicions) 1,000 70,000 70,000 C#*D#*E#*F#

2 2,000 1.000,000 2.000,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2.070,000

5 F9H1DESP u Desplaçament i retirada d'equip d'asfaltat complert incloent maquinària de fressat i reg d'imprimació en dia previ.

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

OBRA 01 PRESSUPOST 3647-PC-02
SUOBRA 04  TRAM 3
CAPÍTOL 04  SENYALITZACIÓ I ABALISSAMENTS

1 FBATU010 u Jordana de treball per a la realització de la senyalització horitzontal de l'obra, amb execució de la totalitat de la
senyalització horitzontal necessària segons plànols i indicacions de la direcció facultativa, incloent el
desplaçament de maquinària necessari, personal, premarcatge i dues capes de pintura acrílica.

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

OBRA 01 PRESSUPOST 3647-PC-02
SUOBRA 04  TRAM 3
CAPÍTOL 05  GESTIÓ DE RESIDUS

1 G2R35067 m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió i temps d'espera per a la càrrega
amb mitjans mecànics

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

EUR

ITINERARI PER A VIANANTS I CICLISTES BV-5202, PK 0+000 A PK 1+230
TM SANT JULIÀ DE VILATORTA

AMIDAMENTS Pàg.: 68

1 Moviment de terres 16,800 16,800 C#*D#*E#*F#

2 Esponjament % 20,000 3,360 PERPARCIAL(G1:
G1,C2)

TOTAL AMIDAMENT 20,160

2 G2RA7LP0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents
d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002), incloent cànon
d'abocament

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

1 Moviment de terres 16,800 16,800 C#*D#*E#*F#

2 Esponjament % 20,000 3,360 PERPARCIAL(G1:
G1,C2)

TOTAL AMIDAMENT 20,160

3 G2R54267 m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió i temps d'espera per a la càrrega
a màquina

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

1 Paviment asfàltic 70,000 0,200 14,000 C#*D#*E#*F#

2 Fressats 12.000,000 0,010 120,000 C#*D#*E#*F#

3 Esponjament % 35,000 46,900 PERPARCIAL(G1:
G2,C3)

TOTAL AMIDAMENT 180,900

4 G2RAAGLO m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de mescles bituminoses amb una densitat 1,48 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170302 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002), incloent cànon d'abocament

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

1 Paviment asfàltic 70,000 0,200 14,000 C#*D#*E#*F#

2 Fressats 12.000,000 0,010 120,000 C#*D#*E#*F#

3 Esponjament % 35,000 46,900 PERPARCIAL(G1:
G2,C3)

TOTAL AMIDAMENT 180,900

OBRA 01 PRESSUPOST 3647-PC-02
SUOBRA 04  TRAM 3
CAPÍTOL 06  VARIS

1 XPA000SV pa Partida alçada d'abonament íntegre per a la senyalització provisional d'obres durant la totalitat de duració de les
obres i fases necessàries d'execució, incloent esborrat de senyalització existent, tapat o retirada de la
senyalització vertical existent, tota la senyalització vertical, horitzontal, abalisaments, tanques, senyalització
lluminosa i proteccions d'obres així com el seu trasllat durant cada fase d'obra, senyalistes per a pas alternatiu
de trànsit o moviments, muntatges i desmuntatges dels semàfors portàtils, fressat de senyalització d'obra,
reposició de tota aquella senyalització vertical i/o horitzontal existent que hagi quedat malmesa per les obres,
col·locació i retirada de cartells per a desviaments, itineraris de vianants i camins alternatius durant cada fase
d'obra. Segons indicacions de la DO i CSS per a cada fase d'obra.

EUR
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ITINERARI PER A VIANANTS I CICLISTES BV-5202, PK 0+000 A PK 1+230
TM SANT JULIÀ DE VILATORTA

AMIDAMENTS Pàg.: 69

AMIDAMENT DIRECTE 0,050

2 XPA000IM pa Partida alçada a justificar per a l'execució d'actuacions sobrevingudes sorgides durant el desenvolupament de
les obres.

AMIDAMENT DIRECTE 0,050

EUR
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ITINERARI PER A VIANANTS I CICLISTES BV-5202, PK 0+000 A PK 1+230
TM SANT JULIÀ DE VILATORTA

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 1

E83B33K5P-1 m2 Aplacat de parament vertical exterior, amb pedra licorella, de 30 mm de gruix amb aresta viva
a les quatre vores, col·locada amb ciment cola

74,01 €

(SETANTA-QUATRE EUROS AMB UN CÈNTIMS)

F2191305P-2 m Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb compressor i càrrega manual i mecànica
de runa sobre camió o contenidor

4,81 €

(QUATRE EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)

F2193J06P-3 m Demolició de rigola de formigó o de peces col·locades sobre base de formigó, amb
compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor

4,34 €

(QUATRE EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)

F2194AA1P-4 m2 Demolició de paviment de formigó, de 15 cm de gruix mig, amb compressor i càrrega manual
i mecànica de runa sobre camió o contenidor

6,00 €

(SIS EUROS)

F2194JF1P-5 m2 Demolició de paviment de panots, col·locat sobre formigó, amb base de formigó de 15 cm de
gruix de cota mitja, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o
contenidor

6,64 €

(SIS EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)

F2194XC5P-6 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa de 20 cm de gruix mig, amb martell trencador
muntat sobre retroexcavadora i suport de compressor manual i càrrega manual i mecànica de
runa sobre camió o contenidor

5,11 €

(CINC EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)

F21B1501P-7 m Desmuntatge de barrera de seguretat de qualsevol tipus amb base de formigó, amb mitjans
mecànics i manuals i amb càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor,
transport a abocador autoritzat i cànon d'abocament inclòs.

6,53 €

(SIS EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)

F21B1502P-8 m Desmuntatge de barana i demolició d'ancoratges amb base de formigó, amb mitjans
mecànics i manuals i amb càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor,
transport a abocador autoritzat i cànon d'abocament inclòs.

4,97 €

(QUATRE EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)

F21D2122P-9 m Enderroc de canalització de servei a anular de qualsevol tipus i fins a 20 cm de diàmetre,
executat amb mitjans mecànics i manuals, amb càrrega manual i mecànica de runa sobre
camió o contenidor.

2,58 €

(DOS EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)

F21DQU02P-10 u Demolició d'embornal o mòdul de reixa interceptora de fins a 1m de longitud, incloent parets
de formigó o maó de fins a 30 cm de gruix, amb mitjans mecànics i manuals i amb cegat de
tub de sortida amb formigó si s'escau, amb càrrega de materials sobre camió o contenidor

59,85 €

(CINQUANTA-NOU EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)

F21H1C41P-11 u Desplaçament de punt de llum existent, a una distància inferior a 5 metres, incloent
desconnexió prèvia, enderroc de daus de formigó, acopi provisional en obra per a posterior
recol·locació, recuperació de cablejat, nova canalització, nova fonamentació, cablejat i
connexions necessàries, amb càrrega manual i mecànica de les runes sobre camió o
contenidor.

294,34 €

(DOS-CENTS NORANTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)

F21H1C42P-12 u Desmuntatge de punt de llum existent de qualsevol tipus, accessoris i elements de subjecció,
amb desconnexió prèvia, enderroc de daus de formigó, càrrega manual i mecànica de
l'equipament i la runa sobre camió o contenidor, transport a magatzem municipal o abocador,
incloent gestió del residu si s'escau

88,43 €

(VUITANTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)

ITINERARI PER A VIANANTS I CICLISTES BV-5202, PK 0+000 A PK 1+230
TM SANT JULIÀ DE VILATORTA

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 2

F21R11A0P-13 m2 Esbrossada general de terreny, amb retirada de vegetació, arbustiva i tala controlada d'arbres
de port petit/mitjà, incloent la retirada i trituració de les soques i retirada de la capa vegetal
superficial, aplec de la brossa generada i càrrega manual i mecànica sobre camió o
contenidor, amb transport de la mateixa a planta de compostatge, incloent cànon
d'abocament.

3,78 €

(TRES EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)

F21R11A5P-14 u Tala controlada directa d'arbre de gran port, arrencant la soca, aplec de la brossa generada i
càrrega manual i mecànica sobre camió o contenidor, amb transport de la mateixa a planta de
compostatge, incloent cànon d'abocament.

246,04 €

(DOS-CENTS QUARANTA-SIS EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)

F2225123P-15 m3 Excavació de rases i pous, en qualsevol tipus de terreny, incloent part proporcional de roca,
amb mitjans mecànics i manuals, amb càrrega manual i mecànica de terra sobre camió o
contenidor, incloent transports interiors necessaris

9,85 €

(NOU EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)

F222512LP-16 u Execució de cala de localització de serveis manual amb suport mecànic, de 1,00x0,40x1,50
metres de dimensions màximes, amb terres deixades a la vora i posterior rebliment, segons
definició d'ubicació a definir per la direcció de les obres.

35,36 €

(TRENTA-CINC EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)

F226240FP-17 m3 Terraplenada i piconatge de terres amb material de la pròpia excavació o prèstec (sense
incloure material) en tongades de fins a 30 cm i amb transport interior des de zona d'acopi,
amb una compactació del 95 % del PM

7,34 €

(SET EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)

F227500FP-18 m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa, amb compactació del 95% PM 2,30 €

(DOS EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)

F2285SS0P-19 m3 Rebliment i piconatge de rases i pous, amb sorra de prèstec, en tongades de gruix de fins a
25 cm, utilitzant picó vibrant

22,88 €

(VINT-I-DOS EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)

F228FB0FP-20 m3 Rebliment i piconatge de rases i pous, amb material procedent de la pròpia obra o de prèstec
(sense incloure material), en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant corró vibratori per a
compactar, i amb transport interior des de zona d'acopi, amb una compactació del 95 % del
PM

7,52 €

(SET EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)

F31521N1P-21 m3 Formigó no estructural per a rebliments puntuals de rases, pous i fonaments, HNE-15/B/20,
de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió

67,05 €

(SEIXANTA-SET EUROS AMB CINC CÈNTIMS)

F32515J3P-22 m3 Formigó per a murs de contenció, HA-25/F/20/IIa de consistència fluïda i grandària màxima
del granulat 20 mm i abocat amb cubilot d'opertura automàtica

80,90 €

(VUITANTA EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)

F32B300PP-23 kg Armadura per a murs de contenció AP500 S, d'acer en barres corrugades B500S de límit
elàstic >= 500 N/mm2, incloent part proporcional de retalls i solapaments.

1,14 €

(UN EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)

F32DDA26P-24 m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb tauler de fusta de pi, per a murs de
contenció de base rectilínia encofrats a dues cares, d'una alçària <= 6 m, per a deixar el
formigó vist, incloent elements d'apuntalament extres necessaris

31,90 €

(TRENTA-UN EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)
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F3Z112T1P-25 m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó HL-150/B/20 de consistència tova
i grandària màxima del granulat 20 mm, incloent mitjans auxiliars necessaris per a la seva
col·locació

6,53 €

(SIS EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)

F7B451B0P-26 m2 Geotèxtil antiarrels format per feltre de polièster no teixit lligat mecànicament de 110 a 130
g/m2, col·locat sense adherir, amb part proporcional de solapaments

1,93 €

(UN EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)

F9365H11P-27 m3 Paviment de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20
mm, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat fratassat amb helicòpter
acabat semifi

76,38 €

(SETANTA-SIS EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)

F936NM51P-28 m3 Base per a paviment de formigó d'ús no estructural de resistència a compressió de 15
N/mm2, consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, HNE-15/B/20, abocat amb
transport interior mecànic amb estesa i piconatge manual, acabat reglejat

75,37 €

(SETANTA-CINC EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)

F965A1C9P-29 m Vorada de peces de formigó col·locada en alineacions rectes i corbes, doble capa, amb
secció normalitzada tipus tauló de 15x25 cm, segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base
de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 20 a 25 cm
d'alçària, rejuntada amb morter, amb excavacions necessàries, preparció de base i càrrega
de materials excavats

28,27 €

(VINT-I-VUIT EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)

F965A2DHP-30 m Vorada recta de peces de formigó, doble capa, amb secció normalitzada tipus jardí de 20x8
cm, en alineacions rectes, corbes, segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó
no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió, rejuntada amb morter, amb
excavacions necessàries, preparció de base i càrrega de materials excavats

16,77 €

(SETZE EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)

F965A5E9P-31 m Vorada tipus Tessina terana de 40x17,3 color corten de Breinco o equivalent, col·locada
sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i fins
a 20cm d'alçària, rejuntada amb morter, amb excavacions necessàries, preparció de base i
càrrega de materials excavats

34,09 €

(TRENTA-QUATRE EUROS AMB NOU CÈNTIMS)

F965A6DDP-32 m Vorada recta de peces de formigó tipus T3 de 17x28x100 cm, segons UNE-EN 1340,
col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a
compressió i de 20 cm d'alçària, rejuntada amb morter, amb excavacions necessàries,
preparció de base i càrrega de materials excavats, incloent part proporcional de vorades
bústia per a embornals.

29,05 €

(VINT-I-NOU EUROS AMB CINC CÈNTIMS)

F97422EAP-33 m Rigola de 20 cm d'amplària amb peces de morter de ciment de color blanc, de 20x20x8 cm,
col·locades amb morter i rejuntades amb beurada de ciment blanc, col·locada sobre base de
formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 20 a 25 cm
d'alçària, amb part proporcional de peces de transició trapezoïdals fins a 30 cm d'amplada en
els entroncaments d'embornals i sobregruix de formigó per a protecció lateral de la rigola per
procediment constructiu, incloent excavació de rasa i compactació prèvia de base.

17,51 €

(DISSET EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)

F985A709P-34 m Vorada remontable de peces de formigó, doble capa, de característiques geomètriques
equivalents a l'existent, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de
resistència mínima a compressió i fins a 20cm d'alçària, rejuntada amb morter, amb
excavacions necessàries, preparció de base i càrrega de materials excavats

38,93 €

(TRENTA-VUIT EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)

ITINERARI PER A VIANANTS I CICLISTES BV-5202, PK 0+000 A PK 1+230
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F9E1320NP-35 m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, col·locat a truc de maceta
amb morter mixt 1:0,5:4 i beurada de ciment pòrtland, de qualsevol tipologia de peces,
incloent franges especials per a marcat de franges per a invidents

16,61 €

(SETZE EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)

F9F15205P-36 m2 Paviment de llambordins de formigó de forma rectangular de 24x16x7 tipus Tegula Art color
corten de Breinco o equivalent amb part propocional de peces tipus Terana green
17,8x20,8x7 per a formació de franges vegetals, amb especejament segons plànols de detall,
col·locats amb base de morter i sorra per a reblert de juntes

29,44 €

(VINT-I-NOU EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)

F9H11752P-37 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B60/70 S, amb betum
asfàltic de penetració, de granulometria semidensa per a capa de rodadura i granulat granític,
estesa i compactada

63,18 €

(SEIXANTA-TRES EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)

F9H11J52P-38 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 base B 50/70 G, amb betum
asfàltic de penetració, de granulometria grossa per a capa base i granulat calcari, estesa i
compactada

61,07 €

(SEIXANTA-UN EUROS AMB SET CÈNTIMS)

F9H1DESPP-39 u Desplaçament i retirada d'equip d'asfaltat complert incloent maquinària de fressat i reg
d'imprimació en dia previ.

2.000,00 €

(DOS MIL EUROS)

F9J12X40P-40 m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica específica per a reg d'imprimació, tipus
ECI, amb dotació 1 kg/m2.

0,57 €

(ZERO EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)

F9J13J40P-41 m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B4 ADH(ECR-1), amb
dotació 1 kg/m2

0,59 €

(ZERO EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)

F9K5VC00P-42 m2 Tractament superficial mitjançant la realització d'un poliment del paviment asfàltic mitjançant
sistema RS d'AsphaltPlus acabat Boulevard o equivalent, incloent el desbast de tota la
superfície mitjançant diamant meàl·lic per visualitzar l'àrid i planificar el paviment, neteja del
paviment per a posterior beurada, beurada bituminosa subministrada i aplicada en el
paviment per a tapar les imperfeccions de l'asfalt, polit de remats i bores i afinat de la
superfície amb diamanat metàl·lic per eliminar l'excés de beurada; amb certificació RD>45
classe e.

11,03 €

(ONZE EUROS AMB TRES CÈNTIMS)

F9Z1U010P-43 m Tall de paviments de qualssevol tipus amb disc de diamant i amb qualsevol gruix 1,54 €

(UN EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)

F9Z4AA15P-44 m2 Armadura per lloses de formigó AP500 T amb malla electrosoldada de barres corrugades
d'acer ME 15x15 cm D:5-5 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080

2,85 €

(DOS EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)

FBATU010P-45 u Jordana de treball per a la realització de la senyalització horitzontal de l'obra, amb execució
de la totalitat de la senyalització horitzontal necessària segons plànols i indicacions de la
direcció facultativa, incloent el desplaçament de maquinària necessari, personal, premarcatge
i dues capes de pintura acrílica.

1.250,00 €

(MIL DOS-CENTS CINQUANTA EUROS)

FD5A5D05P-46 m Drenatge amb tub circular perforat de polietilè d'alta densitat de 125 mm de diàmetre i reblert
amb material filtrant fins a 50 cm per sobre del dren

9,63 €

(NOU EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)
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FD5J5258P-47 u Caixa per a embornal de 70x30x100 cm, amb parets de 14 cm de gruix de maó massís,
arrebossada i lliscada per dins amb morter mixt 1:2:10 sobre solera de 10 cm de formigó
HM-20/P/20/I, formació de mitja canya inferior i entroncament amb tub de sortida lateral

111,60 €

(CENT ONZE EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)

FD5KKF08P-48 m Caixa per a interceptor de 50 cm d'amplada interior i fins a 1,5 metres de fondària, amb
parets de 14 cm de gruix de maó masís, arrebossada i lliscada per dins i esquerdejat per fora
amb morter ciment 1:6 sobre solera de 15 cm de formigó HM-20/P/20/I amb formació de
pendents interior i part proporcional de treballs associats a la connexió dels tubs.

120,24 €

(CENT VINT EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)

FD5Z5CC4P-49 u Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible, barres diagonals, per a caixa d'embornal, de
700x300x100 mm, classe C250 segons norma UNE-EN 124 i, col·locat amb morter d'alta
ressistència

109,35 €

(CENT NOU EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)

FD5ZAKFJP-50 u Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca, de 100x50 cm, model Barcelona 10 amb
barres diagonals, per a embornal o reixa correguda, classe D400 segons norma UNE-EN 124
amb el segell d'una empresa certificadora acreditada per l'ENAC o equivalent europeu.

148,43 €

(CENT QUARANTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)

FDD1A08PP-51 u Adaptació de pou/reixa de recollida d'aigües existent a pou de registre existent, incloent
tasques d'obra civil necessàries per adaptar l'element i col·locació de nova tapa de registre i
pates.

170,18 €

(CENT SETANTA EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)

FDD26529P-52 u Pou de registre de 100 cm interiors, amb estructura de formigó prefabricada o de 14 cm de
gruix de maó massís, arrebossat i lliscat per dins amb morter mixt 1:0,5:4, elaborat a l'obra
amb formigonera de 165 l, amb base de formigó HNE-15/B/20 de 15 cm de gruix, amb mig
tub passant i mitja canya de formigó, incloent entroncaments amb tubs, d'una alçada lliure
interior inferior a 2,00 metres, incloent graons de polipropilé i con de reducció superior 100-60.

289,20 €

(DOS-CENTS VUITANTA-NOU EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

FDDZ6DD4P-53 u Bastiment circular de fosa dúctil per a pou de registre i tapa abatible i amb tanca, pas lliure de
600 mm de diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124 i reglament AENOR RP
0023, col·locat amb morter d'alta resistència, amb inscripció segons servei

156,94 €

(CENT CINQUANTA-SIS EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)

FDG52457P-54 m Canalització amb dos tubs corbables corrugats de polietilè de 110 mm de diàmetre nominal,
de doble capa, i dau de recobriment de 30x20 cm amb formigó HM-20/P/20/I, mandrilat i amb
fil guia

8,69 €

(VUIT EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)

FDG5ARMAP-55 u Subministre i col·locacío d'armari CDU per a escomesa elèctrica particular, incloent
aparellatge interior associat, fonament i elements auxiliars necessaris.

433,86 €

(QUATRE-CENTS TRENTA-TRES EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)

FDG5PLACP-56 m Placa de polietilé per a senyalització de xarxa elèctrica segons normes de companyia 3,50 €

(TRES EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

FDGZU010P-57 m Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 20
cm per sobre de la canonada

0,32 €

(ZERO EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)

FDK26A17P-58 u Pericó de registre de formigó prefabricat o executat in situ, amb tapa apta per a càrregues de
trànsit, tipus D, homologat per a companyia telefònica, col·locat sobre solera de formigó
HM-20/B/40/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació, amb
interceptacióons de prismes i derivacion necessàries.

649,57 €

(SIS-CENTS QUARANTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)
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FDK26A18P-59 u Substitució de tapa de pericó H existent per tapa metàl·lica D400 homologada de Telefònica;
amb ajust a cota

360,00 €

(TRES-CENTS SEIXANTA EUROS)

FDK282C9P-60 u Pericó de registre de fàbrica de maó de 40x40x60 cm, per a instal·lacions de serveis, amb
parets de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada
interiorment amb morter mixt amb una proporció en volum 1:2:10, sobre solera de maó calat
de 10 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació

81,78 €

(VUITANTA-UN EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)

FDKZH9B4P-61 u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, amb inscripció segons
servei, recolzada, pas lliure de 400x400 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124,
col·locat amb morter

47,34 €

(QUARANTA-SET EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)

FG31H554P-62 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RVFV,
tetrapolar, de secció 4 x 6 mm2, amb armadura de fleix d'acer i coberta del cable de PVC,
col·locat en tub

3,11 €

(TRES EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)

FG380902P-63 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat superficialment, amb p.p. de
conductor enfundat per a conduccions metàl·liques i pujades a columna.

3,44 €

(TRES EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)

FGD2344DP-64 u Placa de connexió a terra d'acer, quadrada (massissa), de superfície 0,25 m2, de 3 mm de
gruix, soterrada i connectada a punt de llum, totalment instal·lada

35,64 €

(TRENTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)

FHGAU206P-65 u Armari de protecció i control d'enllumenat públic de 520x520 mm en planta tipus Monolit 2S
d'Arelsa o equivalent, amb fins a 6 sortides, fins a 15kw, sòcol i bancada, amb mòdul de
telegestió inclòs, amb sistema de regulació autònoma, totalment instal·lat, connectat i provat,
s'inclou base de formigó d'ancoratge i tot el petit material auxiliar necessari de connexió i
muntatge.

12.374,21 €

(DOTZE MIL TRES-CENTS SETANTA-QUATRE EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)

FHM11L22P-66 u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma cilíndrica, de 4 m d'alçària, coronament
sense platina, amb base platina i porta, reforçada a base, segons norma UNE-EN 40-5,
col·locada sobre dau de formigó, incloent plantilles, elements de fixació, perns d'ancoratge,
cablejat interior i caixa de protecció de fussible.

301,86 €

(TRES-CENTS UN EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)

FHN32571P-67 u Subministre, col·locació i instal·lació de llumenera tipus CITYMAX de Carandini o equivalent
23,5W, 3000K incloent driver programat segons indicacions municipals, sistema de protecció
adicional contra sobretensions, cablejats i elements auxiliars, fixada a columna.

433,89 €

(QUATRE-CENTS TRENTA-TRES EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)

FQ113551P-68 u Conjunt de taula i 2 bancs de fusta de pi tractada en autoclau classe IV, de 204x67x74 cm
(taula) i 204x40x45 cm (bancs), sense respatller i amb estructura metàl·lica, col·locat amb
base de formigó correguda i amb els cantells amb matavius, amb certificat d'orígen de la
fusta, sense tractament de creosotat, sense estelles, amb una densitat mínima de la fusta de
600kg/m3, una humitat màxima del 19%, amb tractament antifong i antiputrefacció, amb
tractament antienvelliment de protecció contra agent biòtics i tractament antigrafiti permanent
compatible amb tractaments protectors.

1.648,13 €

(MIL SIS-CENTS QUARANTA-VUIT EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)

FQ13M220P-69 u Banc de bloc de formigó tipus Pausa Side 90x45x60, color fusion de Breinco o equivalent,
col·locat sobre paviment amb fixacions químiques fixades a la base.

432,40 €

(QUATRE-CENTS TRENTA-DOS EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)

Pàgina 743

Codi Segur de Verificació (CSV): 2a73c2cf755d29a1c80a   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



ITINERARI PER A VIANANTS I CICLISTES BV-5202, PK 0+000 A PK 1+230
TM SANT JULIÀ DE VILATORTA

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 7

FQ13S240P-70 u Banc de bloc de formigó tipus Pausa Side 175x45x60, color fusion de Breinco o equivalent,
col·locat sobre paviment amb fixacions químiques fixades a la base.

661,40 €

(SIS-CENTS SEIXANTA-UN EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)

FQ13T050P-71 u Cadira de bloc de formigó tipus circle puff D45x45, color fusion de Breinco o equivalent,
col·locat sobre paviment amb fixacions químiques fixades a la base.

191,02 €

(CENT NORANTA-UN EUROS AMB DOS CÈNTIMS)

FQ13T054P-72 u Cadira de bloc de formigó tipus circle puff D60x50, color fusion de Breinco o equivalent,
col·locat sobre paviment amb fixacions químiques fixades a la base.

278,02 €

(DOS-CENTS SETANTA-VUIT EUROS AMB DOS CÈNTIMS)

FQ22PC80P-73 u Paperera de bloc de formigó tipus leg D45x85, color fusion de Breinco o equivalent, col·locat
sobre paviment amb fixacions químiques fixades a la base.

394,24 €

(TRES-CENTS NORANTA-QUATRE EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)

FR3SE212P-74 m2 Encoixinament amb escorça de pi de 10 a 35 mm o mulch, subministrada a granel,
escampada amb retroexcavadora petita i mitjans manuals en capa uniforme de gruix 10 cm

4,84 €

(QUATRE EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)

FR412M2DP-75 u Subministrament de Cotinus Goggyria amb ramificació arbustiva, en contenidor de 50 l 201,00 €

(DOS-CENTS UN EUROS)

FR43F43BP-76 u Subministrament de Laurus nobilis de perímetre de 18 a 20 cm, en contenidor de 50 l 282,24 €

(DOS-CENTS VUITANTA-DOS EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)

FR4DN43CP-77 u Subministrament d'Hedera helix d'alçària de 150 cm, en contenidor de 3 l 3,35 €

(TRES EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)

FR4GD834P-78 u Subministrament de Photinia little (x) Red Robin d'alçària de 30 a 40 cm, en contenidor de 3 l 4,02 €

(QUATRE EUROS AMB DOS CÈNTIMS)

FR61235AP-79 u Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 18 a 25 cm de perímetre de tronc
a 1 m d'alçària (a partir del coll de l'arrel), excavació de clot de plantació de 100x100x80 cm
amb mitjans mecànics, en pendent, reblert del clot amb substitució total de terra de
l'excavació per terra de jardineria, primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió

78,73 €

(SETANTA-VUIT EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)

FR662228P-80 u Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor d'1,5 a 3 l, amb retirada puntual de
mulch i tall de geotèxtil, excavació de clot de plantació de 30x30x30 cm amb mitjans manuals,
reblert del clot amb substitució total de terra de l'excavació per terra de jardineria, primer reg i
càrrega de les terres sobrants a camió

2,95 €

(DOS EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)

FRZ22A23P-81 u Aspratge doble d'arbre mitjançant 2 rolls de fusta de pi tractada en autoclau de secció
circular, de 10 cm de diàmetre i 2,5 m de llargària, clavat al fons del forat de plantació 30 cm,
i amb 2 abraçadores regulables de goma o cautxú

29,75 €

(VINT-I-NOU EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)

G2135223P-82 m3 Enderroc de formigó en massa o armat, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora
i suport de compressor manual, amb càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o
contenidor

52,91 €

(CINQUANTA-DOS EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)

G2143330P-83 m Inspecció amb equipo de CCTV, incloent redacció d'informe d'incidències 1,91 €

(UN EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)
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G219Q200P-84 m2 Fresat per cm de gruix de paviment de mescles bituminoses i càrrega sobre camió, incloent
neteja posterior de la superfície

0,23 €

(ZERO EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)

G21B4001P-85 u Desmuntatge i acopi temporal en obra de senyal vertical o cartell de trànsit existent, de
qualsevol tipus, inclòs suports, amb demolició de les fonamentacions, amb càrrega manual i
mecànica sobre camió o contenidor, transport a abocador autoritzat i cànon d'abocament
inclòs de materials excedents no aprofitables.

11,40 €

(ONZE EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)

G2212101P-86 m3 Reperfilat de talussos fins a 6 metres d'alçada, en qualsevol tipus de terreny, incloent part
proporcional de roca, amb mitjans mecànics i manuals, amb càrrega manual i mecànica de
terra sobre camió o contenidor, incloent transports interiors necessaris

10,36 €

(DEU EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)

G2212102P-87 m3 Excavació per a caixa de paviment en qualsevol tipus de terreny, incloent part proporcional de
roca, realitzada amb pala excavadora i càrrega indirecta sobre camió amb transport interior
inclòs

5,25 €

(CINC EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)

G2241010P-88 m2 Acabat i allisada de talussos, amb mitjans mecànics i manuals 1,03 €

(UN EUROS AMB TRES CÈNTIMS)

G2243011P-89 m2 Repàs i piconatge d'esplanada o caixa de paviment de qualsevol amplada, amb mitjans
mecànics i compactació del 95 % PM

1,87 €

(UN EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)

G226K211P-90 m3 Estesa i piconatge de tot-u artificial d'aportació, en tongades de 20 cm de gruix, com a
màxim, amb compactació del 98 % PM, utilitzant corró vibratori autopropulsat de dimensions
petites, i amb necessitat d'humectació i transport interior

20,59 €

(VINT EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)

G2285H0FP-91 m3 Rebliment i piconatge de trasdós de mur, amb graves per a drenatge de 5 a 12 mm, en
tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM

25,19 €

(VINT-I-CINC EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)

G2R35067P-92 m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió i temps
d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics

3,84 €

(TRES EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)

G2R54267P-93 m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió i temps
d'espera per a la càrrega a màquina

4,68 €

(QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)

G2RA61H0P-94 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de formigó inerts amb una densitat
1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea
de Residus (ORDEN MAM/304/2002), incloent cànon d'abocament

5,80 €

(CINC EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)

G2RA7LP0P-95 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3,
procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002), incloent cànon d'abocament

3,15 €

(TRES EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)

G2RAAGLOP-96 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de mescles bituminoses amb una
densitat 1,48 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170302 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002), incloent cànon d'abocament

5,92 €

(CINC EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)
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G3J21610P-97 m3 Escullera amb blocs de pedra granítica/calcàrea conformada de fins a 400 kg de pes,
col·locats amb pala carregadora

75,35 €

(SETANTA-CINC EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)

G75150M1P-98 m2 Làmina de drenatge tipus Delta Drain de Basf o equivalent amb geotèxtil adherit, fixada
mecànicament a mur.

6,82 €

(SIS EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)

G7811100P-99 m2 Pintat sobre formigó en parament vertical amb 1 kg/m2 d'emulsió bituminosa catiònica tipus
C60B3/B4 ADH(ECR-1)

2,62 €

(DOS EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)

G7J1AUV0P-100 m2 Formació de junt de dilatació, en peces formigonades ´´in situ´´, amb planxa de poliestirè
expandit, de 10 mm de gruix

7,74 €

(SET EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)

G7J5211AP-101 m Segellat de junt de 10 mm d'amplària i 5 mm de fondària amb massilla de silicona neutra,
aplicada amb pistola manual, prèvia imprimació específica i saneig de la junta de porex

3,13 €

(TRES EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)

GAR1U010P-102 m Barana de fusta de pi de flandes tractada a l'autoclau nivell IV, tipus Cap de Creus de
Disseny Barraca o equivalent,  col·locada amb base de formigó

46,58 €

(QUARANTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)

GAR1U011P-103 m Subministre, col·locació i muntatge de barrera mixta de seguretat metàl·lica i fusta, amb
separador, tipus BEAM N2-S2R de HIASA o equivalent amb suports c-100 folrats amb fusta
clavats a terra cada 2m, amb part proporcional de suports fixats mecànicament en estructura
segons plànols de detall i abatiments als extrems. Nivell de contenció N2, amplària de treball
w4 i una severitat de impacte de classe A, segons norma EN 1317-1-2, col·locada en trams
rectes i corbs.

80,57 €

(VUITANTA EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)

GBB11111P-104 u Placa amb làmina reflectora de nivell 2 d'intensitat d'alumini, triangular, de 70 cm de costat,
per a senyals de trànsit, fixada mecànicament

63,63 €

(SEIXANTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)

GBB11251P-105 u Placa amb làmina reflectora de nivell 2 d'intensitat d'alumini, circular de 60 cm de diàmetre,
per a senyals de trànsit, fixada mecànicament,

57,46 €

(CINQUANTA-SET EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)

GBB1C351P-106 u Placa amb làmina reflectora de nivell 2 d'intensitat octogonal de 60 cm de diàmetre, per a
senyals de trànsit, fixada mecànicament

80,46 €

(VUITANTA EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)

GBB21201P-107 u Placa amb làmina reflectora de nivell 2 d'intensitat quadrada 60x60, per a senyals de trànsit,
fixada mecànicament

70,52 €

(SETANTA EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)

GBB3C620P-108 u Placa complementària per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 60x20 cm, acabada
amb làmina retrorreflectora classe RA2, fixada al senyal

63,55 €

(SEIXANTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)

GBBZ11REP-109 u Recol·locació de cartell o senyal de qualsevol tipus 14,42 €

(CATORZE EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)

ITINERARI PER A VIANANTS I CICLISTES BV-5202, PK 0+000 A PK 1+230
TM SANT JULIÀ DE VILATORTA

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 10

GBBZ1220P-110 m Suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm o circular estriat de D90mm, en
alumini, col·locat a terra formigonat

23,25 €

(VINT-I-TRES EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)

GD7JE185P-111 m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de
polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 200 mm, de rididesa
anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de
dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa, incloent part proporcional de peces clip per a unios
de tubs

10,59 €

(DEU EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)

GD7JS185P-112 m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de
polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 400 mm, de rididesa
anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de
dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa, incloent part proporcional de peces clip per a unios
de tubs

35,57 €

(TRENTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)

GDZ31611P-113 u Subministre i col·locació de broc de sortida prefabricat per a tub D400, incloent excavacions i
reblerts necessaris

456,60 €

(QUATRE-CENTS CINQUANTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)

GG380000P-114 u Legalització de la xarxa d'enllumenat públic, incloent projecte elèctric 700,00 €

(SET-CENTS EUROS)

H1213251P-115 m2 Muntatge i desmuntatge de bastida tubular metàl·lica fixa amb subministre i amortització,
formada per bastiments de 70 cm i alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers,
tubs de travament, plataformes de treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés,
baranes laterals, sòcols i preparació de la base, col·locada amb amarradors cada 10 m2
d'estructura, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats, el transport i la
certificació associada

17,12 €

(DISSET EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)

IZ00ANYGP-116 u Any de garantia de la jardineria, incloent la totalitat de regs amb cuba necessaris durant un
any, podes, neteges i reposicions requerides.

5.876,82 €

(CINC MIL VUIT-CENTS SETANTA-SIS EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)

X00000DRP-117 pa Partida alçada d'abonament íntegre per a la realització de la neteja de runes i terra de la
totalitat de pous i reixes de drenatge existent, amb mitjans manuals i suport de camió de
neteja, amb càrrega manual i mecànica de terra sobre camió o contenidor, incloent transports
interiors necessaris i gestió del residu resultant

1.200,00 €

(MIL DOS-CENTS EUROS)

X00000ENP-118 pa Partida alçada a justificar per a la realització dels pagaments a companyia elèctrica en
concepte a la nova escomesa elèctrica associada a la xarxa d'enllumenat públic

3.000,00 €

(TRES MIL EUROS)
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Sant Julià de Vilatorta, maig de 2018

        Directors del Projecte                       Redactor de Projecte

     Hugo Moreno i Lorena Pérez                       Félix Belmar López
     Oficina Tècnica de Mobilitat              Enginyer Tècnic d´Obres Públiques
       i Seguretat Viària Local
        Diputació de Barcelona
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P-1 E83B33K5 m2 Aplacat de parament vertical exterior, amb pedra licorella, de 30 mm de gruix amb aresta viva
a les quatre vores, col·locada amb ciment cola

74,01 €

B0711024 kg Adhesiu cimentós tipus C2 TE segons norma UNE-EN 12004 7,70000 €

B0G17C04 m2 Pedra licorella, preu alt, de 30 mm de gruix amb aresta viva a les quatre vores 21,30450 €

B05A2203 kg Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG2 segons norma UNE-EN 13888, de c 0,82000 €

Altres conceptes 44,18550 €

P-2 F2191305 m Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb compressor i càrrega manual i mecànica
de runa sobre camió o contenidor

4,81 €

Altres conceptes 4,81000 €

P-3 F2193J06 m Demolició de rigola de formigó o de peces col·locades sobre base de formigó, amb
compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor

4,34 €

Altres conceptes 4,34000 €

P-4 F2194AA1 m2 Demolició de paviment de formigó, de 15 cm de gruix mig, amb compressor i càrrega manual
i mecànica de runa sobre camió o contenidor

6,00 €

Altres conceptes 6,00000 €

P-5 F2194JF1 m2 Demolició de paviment de panots, col·locat sobre formigó, amb base de formigó de 15 cm de
gruix de cota mitja, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o
contenidor

6,64 €

Altres conceptes 6,64000 €

P-6 F2194XC5 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa de 20 cm de gruix mig, amb martell trencador
muntat sobre retroexcavadora i suport de compressor manual i càrrega manual i mecànica de
runa sobre camió o contenidor

5,11 €

Altres conceptes 5,11000 €

P-7 F21B1501 m Desmuntatge de barrera de seguretat de qualsevol tipus amb base de formigó, amb mitjans
mecànics i manuals i amb càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor,
transport a abocador autoritzat i cànon d'abocament inclòs.

6,53 €

Altres conceptes 6,53000 €

P-8 F21B1502 m Desmuntatge de barana i demolició d'ancoratges amb base de formigó, amb mitjans
mecànics i manuals i amb càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor,
transport a abocador autoritzat i cànon d'abocament inclòs.

4,97 €

Altres conceptes 4,97000 €

P-9 F21D2122 m Enderroc de canalització de servei a anular de qualsevol tipus i fins a 20 cm de diàmetre,
executat amb mitjans mecànics i manuals, amb càrrega manual i mecànica de runa sobre
camió o contenidor.

2,58 €

Altres conceptes 2,58000 €

P-10 F21DQU02 u Demolició d'embornal o mòdul de reixa interceptora de fins a 1m de longitud, incloent parets
de formigó o maó de fins a 30 cm de gruix, amb mitjans mecànics i manuals i amb cegat de
tub de sortida amb formigó si s'escau, amb càrrega de materials sobre camió o contenidor

59,85 €

B064300B m3 Formigó HM-20/B/20/I de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, am 14,88750 €

Altres conceptes 44,96250 €

P-11 F21H1C41 u Desplaçament de punt de llum existent, a una distància inferior a 5 metres, incloent
desconnexió prèvia, enderroc de daus de formigó, acopi provisional en obra per a posterior
recol·locació, recuperació de cablejat, nova canalització, nova fonamentació, cablejat i
connexions necessàries, amb càrrega manual i mecànica de les runes sobre camió o
contenidor.

294,34 €

BDGZU010 m Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària 0,55000 €
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BG22TH10 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, 8,00000 €

BG31H550 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RVF 6,30000 €

BG380900 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2 6,45000 €

BGD23440 u Placa de connexió a terra  d'acer quadrada (massissa), de superfície 0,25 m2,  de 3 m 27,03000 €

BGW38000 u Part proporcional d'accessoris per a conductors de coure nus 0,33000 €

BGYD2000 u Part proporcional d'elements especials per a plaques de connexió a terra 4,12000 €

BHGWU001 u Petit material auxiliar de connexió i muntatge per a armaris de protecció i control d'enll 94,16000 €

B064300B m3 Formigó HM-20/B/20/I de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, am 12,86280 €

Altres conceptes 134,53720 €

P-12 F21H1C42 u Desmuntatge de punt de llum existent de qualsevol tipus, accessoris i elements de subjecció,
amb desconnexió prèvia, enderroc de daus de formigó, càrrega manual i mecànica de
l'equipament i la runa sobre camió o contenidor, transport a magatzem municipal o abocador,
incloent gestió del residu si s'escau

88,43 €

Altres conceptes 88,43000 €

P-13 F21R11A0 m2 Esbrossada general de terreny, amb retirada de vegetació, arbustiva i tala controlada d'arbres
de port petit/mitjà, incloent la retirada i trituració de les soques i retirada de la capa vegetal
superficial, aplec de la brossa generada i càrrega manual i mecànica sobre camió o
contenidor, amb transport de la mateixa a planta de compostatge, incloent cànon
d'abocament.

3,78 €

B2RA9SB0 t Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no especials a 0,40160 €

B2RA9TD0 t Deposició controlada a planta de compostage de residus de troncs i soques no especi 0,75860 €

Altres conceptes 2,61980 €

P-14 F21R11A5 u Tala controlada directa d'arbre de gran port, arrencant la soca, aplec de la brossa generada i
càrrega manual i mecànica sobre camió o contenidor, amb transport de la mateixa a planta de
compostatge, incloent cànon d'abocament.

246,04 €

B2RA9TD0 t Deposició controlada a planta de compostage de residus de troncs i soques no especi 32,61980 €

B2RA9SB0 t Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no especials a 6,02400 €

Altres conceptes 207,39620 €

P-15 F2225123 m3 Excavació de rases i pous, en qualsevol tipus de terreny, incloent part proporcional de roca,
amb mitjans mecànics i manuals, amb càrrega manual i mecànica de terra sobre camió o
contenidor, incloent transports interiors necessaris

9,85 €

Altres conceptes 9,85000 €

P-16 F222512L u Execució de cala de localització de serveis manual amb suport mecànic, de 1,00x0,40x1,50
metres de dimensions màximes, amb terres deixades a la vora i posterior rebliment, segons
definició d'ubicació a definir per la direcció de les obres.

35,36 €

Altres conceptes 35,36000 €

P-17 F226240F m3 Terraplenada i piconatge de terres amb material de la pròpia excavació o prèstec (sense
incloure material) en tongades de fins a 30 cm i amb transport interior des de zona d'acopi,
amb una compactació del 95 % del PM

7,34 €

Altres conceptes 7,34000 €

P-18 F227500F m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa, amb compactació del 95% PM 2,30 €

Altres conceptes 2,30000 €

P-19 F2285SS0 m3 Rebliment i piconatge de rases i pous, amb sorra de prèstec, en tongades de gruix de fins a
25 cm, utilitzant picó vibrant

22,88 €

B031S400 t Sorra de cantera 15,17000 €
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Altres conceptes 7,71000 €

P-20 F228FB0F m3 Rebliment i piconatge de rases i pous, amb material procedent de la pròpia obra o de prèstec
(sense incloure material), en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant corró vibratori per a
compactar, i amb transport interior des de zona d'acopi, amb una compactació del 95 % del
PM

7,52 €

Altres conceptes 7,52000 €

P-21 F31521N1 m3 Formigó no estructural per a rebliments puntuals de rases, pous i fonaments, HNE-15/B/20,
de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió

67,05 €

B064500B m3 Formigó HNE-15/B/20 de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm 65,10000 €

Altres conceptes 1,95000 €

P-22 F32515J3 m3 Formigó per a murs de contenció, HA-25/F/20/IIa de consistència fluïda i grandària màxima
del granulat 20 mm i abocat amb cubilot d'opertura automàtica

80,90 €

B065960A m3 Formigó HA-25/F/20/IIa de consistència fluïda, grandària màxima del granulat 20 mm, 71,50500 €

Altres conceptes 9,39500 €

P-23 F32B300P kg Armadura per a murs de contenció AP500 S, d'acer en barres corrugades B500S de límit
elàstic >= 500 N/mm2, incloent part proporcional de retalls i solapaments.

1,14 €

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,00714 €

Altres conceptes 1,13286 €

P-24 F32DDA26 m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb tauler de fusta de pi, per a murs de
contenció de base rectilínia encofrats a dues cares, d'una alçària <= 6 m, per a deixar el
formigó vist, incloent elements d'apuntalament extres necessaris

31,90 €

B0A31000 kg Clau acer 0,20414 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,83600 €

B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 0,43155 €

B0D625A0 cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos 0,09464 €

B0D629A0 cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 5 m d'alçària i 150 usos 0,22715 €

B0DZA000 l Desencofrant 0,13750 €

B0D71120 m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 5 usos 2,82700 €

Altres conceptes 27,14202 €

P-25 F3Z112T1 m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó HL-150/B/20 de consistència tova
i grandària màxima del granulat 20 mm, incloent mitjans auxiliars necessaris per a la seva
col·locació

6,53 €

B06NLA2B m3 Formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment, consistència tova i gr 6,09000 €

Altres conceptes 0,44000 €

P-26 F7B451B0 m2 Geotèxtil antiarrels format per feltre de polièster no teixit lligat mecànicament de 110 a 130
g/m2, col·locat sense adherir, amb part proporcional de solapaments

1,93 €

B7B151B0 m2 Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit, lligat mecànicament de 110 a 130 g/m2 0,56100 €

Altres conceptes 1,36900 €

P-27 F9365H11 m3 Paviment de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20
mm, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat fratassat amb helicòpter
acabat semifi

76,38 €

B064300B m3 Formigó HM-20/B/20/I de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, am 62,52750 €

Altres conceptes 13,85250 €

P-28 F936NM51 m3 Base per a paviment de formigó d'ús no estructural de resistència a compressió de 15
N/mm2, consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, HNE-15/B/20, abocat amb
transport interior mecànic amb estesa i piconatge manual, acabat reglejat

75,37 €
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B06NN14B m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2, consistència tova i 60,49050 €

Altres conceptes 14,87950 €

P-29 F965A1C9 m Vorada de peces de formigó col·locada en alineacions rectes i corbes, doble capa, amb
secció normalitzada tipus tauló de 15x25 cm, segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base
de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 20 a 25 cm
d'alçària, rejuntada amb morter, amb excavacions necessàries, preparció de base i càrrega
de materials excavats

28,27 €

B06NN14C m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2, consistència plàstic 4,14764 €

B965A1C0 m Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada tauló jardí de 15x25cm, 9,29250 €

B0710250 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons 0,06357 €

Altres conceptes 14,76629 €

P-30 F965A2DH m Vorada recta de peces de formigó, doble capa, amb secció normalitzada tipus jardí de 20x8
cm, en alineacions rectes, corbes, segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó
no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió, rejuntada amb morter, amb
excavacions necessàries, preparció de base i càrrega de materials excavats

16,77 €

B06NN14C m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2, consistència plàstic 2,85650 €

B0710250 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons 0,06357 €

B965A2D0 m Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada per a vianants tipus jar 7,31850 €

Altres conceptes 6,53143 €

P-31 F965A5E9 m Vorada tipus Tessina terana de 40x17,3 color corten de Breinco o equivalent, col·locada
sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i fins
a 20cm d'alçària, rejuntada amb morter, amb excavacions necessàries, preparció de base i
càrrega de materials excavats

34,09 €

B06NN14C m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2, consistència plàstic 4,14764 €

B0710250 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons 0,12713 €

B965A5E0 m Vorada tipus Tessina terana de 40x17,3 color corten de Breinco o equivalent 17,14650 €

Altres conceptes 12,66873 €

P-32 F965A6DD m Vorada recta de peces de formigó tipus T3 de 17x28x100 cm, segons UNE-EN 1340,
col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a
compressió i de 20 cm d'alçària, rejuntada amb morter, amb excavacions necessàries,
preparció de base i càrrega de materials excavats, incloent part proporcional de vorades
bústia per a embornals.

29,05 €

B064500B m3 Formigó HNE-15/B/20 de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm 6,20000 €

B0710250 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons 0,06357 €

B965A6D0 m Vorada recta de peces de formigó tipus T3 de 17x28x100 cm, segons UNE-EN 1340 10,30050 €

Altres conceptes 12,48593 €

P-33 F97422EA m Rigola de 20 cm d'amplària amb peces de morter de ciment de color blanc, de 20x20x8 cm,
col·locades amb morter i rejuntades amb beurada de ciment blanc, col·locada sobre base de
formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 20 a 25 cm
d'alçària, amb part proporcional de peces de transició trapezoïdals fins a 30 cm d'amplada en
els entroncaments d'embornals i sobregruix de formigó per a protecció lateral de la rigola per
procediment constructiu, incloent excavació de rasa i compactació prèvia de base.

17,51 €

B97422E1 u Peça de morter de ciment color blanc, de 20x20x8 cm, per a rigoles 4,74700 €

B0710150 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons 0,41681 €

B06NN14C m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2, consistència plàstic 5,71300 €

B051E201 t Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs 0,16016 €

Altres conceptes 6,47303 €
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P-34 F985A709 m Vorada remontable de peces de formigó, doble capa, de característiques geomètriques
equivalents a l'existent, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de
resistència mínima a compressió i fins a 20cm d'alçària, rejuntada amb morter, amb
excavacions necessàries, preparció de base i càrrega de materials excavats

38,93 €

B06NN14C m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2, consistència plàstic 5,71300 €

B0710150 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons 0,06947 €

B985A700 m Vorada remontable de peces de formigó, doble capa, de característiques geomètriques 16,32750 €

Altres conceptes 16,82003 €

P-35 F9E1320N m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, col·locat a truc de maceta
amb morter mixt 1:0,5:4 i beurada de ciment pòrtland, de qualsevol tipologia de peces,
incloent franges especials per a marcat de franges per a invidents

16,61 €

B9E13200 m2 Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt 6,42600 €

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 0,32023 €

B0111000 m3 Aigua 0,00167 €

Altres conceptes 9,86210 €

P-36 F9F15205 m2 Paviment de llambordins de formigó de forma rectangular de 24x16x7 tipus Tegula Art color
corten de Breinco o equivalent amb part propocional de peces tipus Terana green
17,8x20,8x7 per a formació de franges vegetals, amb especejament segons plànols de detall,
col·locats amb base de morter i sorra per a reblert de juntes

29,44 €

B9F15200 m2 Llambordins de formigó de forma rectangular de 24x16x7 tipus Tegula Art color corten 14,89200 €

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 0,32023 €

B0111000 m3 Aigua 0,01670 €

B0310500 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 0,17680 €

Altres conceptes 14,03427 €

P-37 F9H11752 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B60/70 S, amb betum
asfàltic de penetració, de granulometria semidensa per a capa de rodadura i granulat granític,
estesa i compactada

63,18 €

B9H11752 t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B60/70 S (S-12), amb betum as 58,99000 €

Altres conceptes 4,19000 €

P-38 F9H11J52 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 base B 50/70 G, amb betum
asfàltic de penetració, de granulometria grossa per a capa base i granulat calcari, estesa i
compactada

61,07 €

B9H11J52 t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 base B 50/70 G, amb betum asfàltic 56,84000 €

Altres conceptes 4,23000 €

P-39 F9H1DESP u Desplaçament i retirada d'equip d'asfaltat complert incloent maquinària de fressat i reg
d'imprimació en dia previ.

2.000,00 €

Sense descomposició 2.000,00000 €

P-40 F9J12X40 m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica específica per a reg d'imprimació, tipus
ECI, amb dotació 1 kg/m2.

0,57 €

B0552B00 kg Emulsió bituminosa catiònica específica per a reg d'imprimació, tipus ECI 0,38000 €

Altres conceptes 0,19000 €

P-41 F9J13J40 m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B4 ADH(ECR-1), amb
dotació 1 kg/m2

0,59 €

B0552100 kg Emulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum asfàltic, per a reg d'adherència tip 0,44000 €

Altres conceptes 0,15000 €

P-42 F9K5VC00 m2 Tractament superficial mitjançant la realització d'un poliment del paviment asfàltic mitjançant
sistema RS d'AsphaltPlus acabat Boulevard o equivalent, incloent el desbast de tota la

11,03 €
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superfície mitjançant diamant meàl·lic per visualitzar l'àrid i planificar el paviment, neteja del
paviment per a posterior beurada, beurada bituminosa subministrada i aplicada en el
paviment per a tapar les imperfeccions de l'asfalt, polit de remats i bores i afinat de la
superfície amb diamanat metàl·lic per eliminar l'excés de beurada; amb certificació RD>45
classe e.

B89ZV010 m2 Tractament superficial mitjançant la realització d'un poliment del paviment asfàltic amb 10,00000 €

Altres conceptes 1,03000 €

P-43 F9Z1U010 m Tall de paviments de qualssevol tipus amb disc de diamant i amb qualsevol gruix 1,54 €

Altres conceptes 1,54000 €

P-44 F9Z4AA15 m2 Armadura per lloses de formigó AP500 T amb malla electrosoldada de barres corrugades
d'acer ME 15x15 cm D:5-5 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080

2,85 €

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,01427 €

B0B34133 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:5-5 mm 6x2,2 m B5 2,02800 €

Altres conceptes 0,80773 €

P-45 FBATU010 u Jordana de treball per a la realització de la senyalització horitzontal de l'obra, amb execució
de la totalitat de la senyalització horitzontal necessària segons plànols i indicacions de la
direcció facultativa, incloent el desplaçament de maquinària necessari, personal, premarcatge
i dues capes de pintura acrílica.

1.250,00 €

Sense descomposició 1.250,00000 €

P-46 FD5A5D05 m Drenatge amb tub circular perforat de polietilè d'alta densitat de 125 mm de diàmetre i reblert
amb material filtrant fins a 50 cm per sobre del dren

9,63 €

BD5B1C00 m Tub circular perforat de polietilè d'alta densitat de 125 mm de diàmetre 1,70100 €

B0330020 t Grava de pedrera, per a drens 3,57400 €

Altres conceptes 4,35500 €

P-47 FD5J5258 u Caixa per a embornal de 70x30x100 cm, amb parets de 14 cm de gruix de maó massís,
arrebossada i lliscada per dins amb morter mixt 1:2:10 sobre solera de 10 cm de formigó
HM-20/P/20/I, formació de mitja canya inferior i entroncament amb tub de sortida lateral

111,60 €

B0111000 m3 Aigua 0,00501 €

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 1,03300 €

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, 11,91000 €

B0F1D2A1 u Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE- 18,00000 €

Altres conceptes 80,65199 €

P-48 FD5KKF08 m Caixa per a interceptor de 50 cm d'amplada interior i fins a 1,5 metres de fondària, amb
parets de 14 cm de gruix de maó masís, arrebossada i lliscada per dins i esquerdejat per fora
amb morter ciment 1:6 sobre solera de 15 cm de formigó HM-20/P/20/I amb formació de
pendents interior i part proporcional de treballs associats a la connexió dels tubs.

120,24 €

B0F18251 u Maó massís d'elaboració mecànica R-20, de 290x140x50 mm, per a revestir, categoria 45,00000 €

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, 29,77500 €

B0D81480 m2 Plafó metàl·lic de 50x100 cm per a 50 usos 1,44432 €

B0DZA000 l Desencofrant 0,47850 €

Altres conceptes 43,54218 €

P-49 FD5Z5CC4 u Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible, barres diagonals, per a caixa d'embornal, de
700x300x100 mm, classe C250 segons norma UNE-EN 124 i, col·locat amb morter d'alta
ressistència

109,35 €

B0710250 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons 1,21080 €
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BD5Z5CC0 u Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible, barres diagonals, per a caixa d'embornal, de 89,85000 €

Altres conceptes 18,28920 €

P-50 FD5ZAKFJ u Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca, de 100x50 cm, model Barcelona 10 amb
barres diagonals, per a embornal o reixa correguda, classe D400 segons norma UNE-EN 124
amb el segell d'una empresa certificadora acreditada per l'ENAC o equivalent europeu.

148,43 €

BD5ZAKF0 u Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca, de 100x50 cm, model Barcelona 144,95000 €

Altres conceptes 3,48000 €

P-51 FDD1A08P u Adaptació de pou/reixa de recollida d'aigües existent a pou de registre existent, incloent
tasques d'obra civil necessàries per adaptar l'element i col·locació de nova tapa de registre i
pates.

170,18 €

BDD1A090 m Peça de formigó per a pou circular de diàmetre 100 cm, prefabricada 64,62000 €

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, 29,77500 €

BDDZV001 u Graó per a pou de registre de polipropilè de 250x350x250 mm i 3 kg de pes 7,26000 €

Altres conceptes 68,52500 €

P-52 FDD26529 u Pou de registre de 100 cm interiors, amb estructura de formigó prefabricada o de 14 cm de
gruix de maó massís, arrebossat i lliscat per dins amb morter mixt 1:0,5:4, elaborat a l'obra
amb formigonera de 165 l, amb base de formigó HNE-15/B/20 de 15 cm de gruix, amb mig
tub passant i mitja canya de formigó, incloent entroncaments amb tubs, d'una alçada lliure
interior inferior a 2,00 metres, incloent graons de polipropilé i con de reducció superior 100-60.

289,20 €

B064500B m3 Formigó HNE-15/B/20 de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm 15,50000 €

B0111000 m3 Aigua 0,01169 €

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 2,06600 €

B0F1D2A1 u Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE- 36,00000 €

Altres conceptes 235,62231 €

P-53 FDDZ6DD4 u Bastiment circular de fosa dúctil per a pou de registre i tapa abatible i amb tanca, pas lliure de
600 mm de diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124 i reglament AENOR RP
0023, col·locat amb morter d'alta resistència, amb inscripció segons servei

156,94 €

B0710250 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons 1,08064 €

BDDZ6DD0 u Bastiment circular i tapa circular de fosa dúctil per a pou de registre, abatible i amb tan 147,28000 €

Altres conceptes 8,57936 €

P-54 FDG52457 m Canalització amb dos tubs corbables corrugats de polietilè de 110 mm de diàmetre nominal,
de doble capa, i dau de recobriment de 30x20 cm amb formigó HM-20/P/20/I, mandrilat i amb
fil guia

8,69 €

BG22TK10 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, 4,24200 €

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, 3,93030 €

Altres conceptes 0,51770 €

P-55 FDG5ARMA u Subministre i col·locacío d'armari CDU per a escomesa elèctrica particular, incloent
aparellatge interior associat, fonament i elements auxiliars necessaris.

433,86 €

Sense descomposició 433,86000 €

P-56 FDG5PLAC m Placa de polietilé per a senyalització de xarxa elèctrica segons normes de companyia 3,50 €

Sense descomposició 3,50000 €

P-57 FDGZU010 m Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 20
cm per sobre de la canonada

0,32 €

BDGZU010 m Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària 0,11220 €

Altres conceptes 0,20780 €
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P-58 FDK26A17 u Pericó de registre de formigó prefabricat o executat in situ, amb tapa apta per a càrregues de
trànsit, tipus D, homologat per a companyia telefònica, col·locat sobre solera de formigó
HM-20/B/40/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació, amb
interceptacióons de prismes i derivacion necessàries.

649,57 €

BDK218ZA u Pericó de registre de formigó prefabricat amb tapa tipus D, per a instal·lacions de telef 595,94000 €

B064500B m3 Formigó HNE-15/B/20 de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm 17,57700 €

Altres conceptes 36,05300 €

P-59 FDK26A18 u Substitució de tapa de pericó H existent per tapa metàl·lica D400 homologada de Telefònica;
amb ajust a cota

360,00 €

Sense descomposició 360,00000 €

P-60 FDK282C9 u Pericó de registre de fàbrica de maó de 40x40x60 cm, per a instal·lacions de serveis, amb
parets de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada
interiorment amb morter mixt amb una proporció en volum 1:2:10, sobre solera de maó calat
de 10 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació

81,78 €

B0F1K2A1 u Maó calat R-25, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma 9,11915 €

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 0,33056 €

B0111000 m3 Aigua 0,00167 €

Altres conceptes 72,32862 €

P-61 FDKZH9B4 u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, amb inscripció segons
servei, recolzada, pas lliure de 400x400 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124,
col·locat amb morter

47,34 €

BDKZH9B0 u Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pa 31,99000 €

B0710150 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons 0,10586 €

Altres conceptes 15,24414 €

P-62 FG31H554 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RVFV,
tetrapolar, de secció 4 x 6 mm2, amb armadura de fleix d'acer i coberta del cable de PVC,
col·locat en tub

3,11 €

BG31H550 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RVF 1,28520 €

Altres conceptes 1,82480 €

P-63 FG380902 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat superficialment, amb p.p. de
conductor enfundat per a conduccions metàl·liques i pujades a columna.

3,44 €

BG380900 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2 1,31580 €

BGW38000 u Part proporcional d'accessoris per a conductors de coure nus 0,33000 €

Altres conceptes 1,79420 €

P-64 FGD2344D u Placa de connexió a terra d'acer, quadrada (massissa), de superfície 0,25 m2, de 3 mm de
gruix, soterrada i connectada a punt de llum, totalment instal·lada

35,64 €

BGYD2000 u Part proporcional d'elements especials per a plaques de connexió a terra 4,12000 €

BGD23440 u Placa de connexió a terra  d'acer quadrada (massissa), de superfície 0,25 m2,  de 3 m 27,03000 €

Altres conceptes 4,49000 €

P-65 FHGAU206 u Armari de protecció i control d'enllumenat públic de 520x520 mm en planta tipus Monolit 2S
d'Arelsa o equivalent, amb fins a 6 sortides, fins a 15kw, sòcol i bancada, amb mòdul de
telegestió inclòs, amb sistema de regulació autònoma, totalment instal·lat, connectat i provat,
s'inclou base de formigó d'ancoratge i tot el petit material auxiliar necessari de connexió i
muntatge.

12.374,21 €

BHGAU206 u Armari de protecció i control d'enllumenat públic de 520x520 mm en planta, amb fins a 12.096,00000 €

BHGWU001 u Petit material auxiliar de connexió i muntatge per a armaris de protecció i control d'enll 94,16000 €
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Altres conceptes 184,05000 €

P-66 FHM11L22 u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma cilíndrica, de 4 m d'alçària, coronament
sense platina, amb base platina i porta, reforçada a base, segons norma UNE-EN 40-5,
col·locada sobre dau de formigó, incloent plantilles, elements de fixació, perns d'ancoratge,
cablejat interior i caixa de protecció de fussible.

301,86 €

BHWM1000 u Part proporcional d'accessoris per a columnes 40,05000 €

B064300B m3 Formigó HM-20/B/20/I de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, am 12,86280 €

BHM11L22 u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma cilíndrica, de 4 m d'alçària, coronamen 221,00000 €

Altres conceptes 27,94720 €

P-67 FHN32571 u Subministre, col·locació i instal·lació de llumenera tipus CITYMAX de Carandini o equivalent
23,5W, 3000K incloent driver programat segons indicacions municipals, sistema de protecció
adicional contra sobretensions, cablejats i elements auxiliars, fixada a columna.

433,89 €

BHN32570 u Llumenera tipus CITYMAX de Carandini o equivalent 23,5W, 3000K incloent driver pro 389,00000 €

Altres conceptes 44,89000 €

P-68 FQ113551 u Conjunt de taula i 2 bancs de fusta de pi tractada en autoclau classe IV, de 204x67x74 cm
(taula) i 204x40x45 cm (bancs), sense respatller i amb estructura metàl·lica, col·locat amb
base de formigó correguda i amb els cantells amb matavius, amb certificat d'orígen de la
fusta, sense tractament de creosotat, sense estelles, amb una densitat mínima de la fusta de
600kg/m3, una humitat màxima del 19%, amb tractament antifong i antiputrefacció, amb
tractament antienvelliment de protecció contra agent biòtics i tractament antigrafiti permanent
compatible amb tractaments protectors.

1.648,13 €

BQ113551 u Conjunt de taula i 2 bancs de fusta de pi tractada en autoclau classe IV, de 204x67x74 1.598,40000 €

Altres conceptes 49,73000 €

P-69 FQ13M220 u Banc de bloc de formigó tipus Pausa Side 90x45x60, color fusion de Breinco o equivalent,
col·locat sobre paviment amb fixacions químiques fixades a la base.

432,40 €

BQ13M220 u Banc de bloc de formigó tipus Pausa Side 90x45x60, color fusion de Breinco o equival 386,00000 €

Altres conceptes 46,40000 €

P-70 FQ13S240 u Banc de bloc de formigó tipus Pausa Side 175x45x60, color fusion de Breinco o equivalent,
col·locat sobre paviment amb fixacions químiques fixades a la base.

661,40 €

BQ13S240 u Banc de bloc de formigó tipus Pausa Side 175x45x60, color fusion de Breinco o equiva 615,00000 €

Altres conceptes 46,40000 €

P-71 FQ13T050 u Cadira de bloc de formigó tipus circle puff D45x45, color fusion de Breinco o equivalent,
col·locat sobre paviment amb fixacions químiques fixades a la base.

191,02 €

BQ13T050 u Cadira de bloc de formigó tipus circle puff D45x45, color fusion de Breinco o equivalent 163,00000 €

Altres conceptes 28,02000 €

P-72 FQ13T054 u Cadira de bloc de formigó tipus circle puff D60x50, color fusion de Breinco o equivalent,
col·locat sobre paviment amb fixacions químiques fixades a la base.

278,02 €

BQ13T054 u Cadira de bloc de formigó tipus circle puff D60x50 250,00000 €

Altres conceptes 28,02000 €

P-73 FQ22PC80 u Paperera de bloc de formigó tipus leg D45x85, color fusion de Breinco o equivalent, col·locat
sobre paviment amb fixacions químiques fixades a la base.

394,24 €

BQ22PC80 u Cadira de bloc de formigó tipus leg D45x85, color fusion de Breinco o equivalent 379,00000 €

Altres conceptes 15,24000 €

P-74 FR3SE212 m2 Encoixinament amb escorça de pi de 10 a 35 mm o mulch, subministrada a granel,
escampada amb retroexcavadora petita i mitjans manuals en capa uniforme de gruix 10 cm

4,84 €
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BR3PE210 m3 Escorça de pi de 10 a 35 mm, subministrada a granel 3,52500 €

Altres conceptes 1,31500 €

P-75 FR412M2D u Subministrament de Cotinus Goggyria amb ramificació arbustiva, en contenidor de 50 l 201,00 €

BR412M2D u Subministrament de Cotinus Goggyria 18-20, amb ramificació desde la base, en conte 201,00000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-76 FR43F43B u Subministrament de Laurus nobilis de perímetre de 18 a 20 cm, en contenidor de 50 l 282,24 €

BR43F43B u Laurus nobilis de perímetre de 18 a 20 cm, en contenidor de 50 l 282,24000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-77 FR4DN43C u Subministrament d'Hedera helix d'alçària de 150 cm, en contenidor de 3 l 3,35 €

BR4DN44C u Hedera helix d'alçària de 150 cm, en contenidor de 3 l 3,35000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-78 FR4GD834 u Subministrament de Photinia little (x) Red Robin d'alçària de 30 a 40 cm, en contenidor de 3 l 4,02 €

BR4GD834 u Subministrament de Photinia little (x) Red Robin d'alçària de 30 a 40 cm, en contenidor 4,02000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-79 FR61235A u Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 18 a 25 cm de perímetre de tronc
a 1 m d'alçària (a partir del coll de l'arrel), excavació de clot de plantació de 100x100x80 cm
amb mitjans mecànics, en pendent, reblert del clot amb substitució total de terra de
l'excavació per terra de jardineria, primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió

78,73 €

BR3P2110 m3 Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor de 29,11200 €

B0111000 m3 Aigua 0,26720 €

Altres conceptes 49,35080 €

P-80 FR662228 u Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor d'1,5 a 3 l, amb retirada puntual de
mulch i tall de geotèxtil, excavació de clot de plantació de 30x30x30 cm amb mitjans manuals,
reblert del clot amb substitució total de terra de l'excavació per terra de jardineria, primer reg i
càrrega de les terres sobrants a camió

2,95 €

BR3P2110 m3 Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor de 0,72780 €

B0111000 m3 Aigua 0,00835 €

Altres conceptes 2,21385 €

P-81 FRZ22A23 u Aspratge doble d'arbre mitjançant 2 rolls de fusta de pi tractada en autoclau de secció
circular, de 10 cm de diàmetre i 2,5 m de llargària, clavat al fons del forat de plantació 30 cm,
i amb 2 abraçadores regulables de goma o cautxú

29,75 €

BRZ21A20 u Estaca de fusta de pi tractada en autoclau, de secció circular, de 10 cm de diàmetre i 2 14,74000 €

BRZ22510 u Abraçadora regulable de goma o cautxú per a aspratges 0,74000 €

Altres conceptes 14,27000 €

P-82 G2135223 m3 Enderroc de formigó en massa o armat, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora
i suport de compressor manual, amb càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o
contenidor

52,91 €

Altres conceptes 52,91000 €

P-83 G2143330 m Inspecció amb equipo de CCTV, incloent redacció d'informe d'incidències 1,91 €

Altres conceptes 1,91000 €

P-84 G219Q200 m2 Fresat per cm de gruix de paviment de mescles bituminoses i càrrega sobre camió, incloent
neteja posterior de la superfície

0,23 €

Altres conceptes 0,23000 €

P-85 G21B4001 u Desmuntatge i acopi temporal en obra de senyal vertical o cartell de trànsit existent, de
qualsevol tipus, inclòs suports, amb demolició de les fonamentacions, amb càrrega manual i

11,40 €
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mecànica sobre camió o contenidor, transport a abocador autoritzat i cànon d'abocament
inclòs de materials excedents no aprofitables.

Altres conceptes 11,40000 €

P-86 G2212101 m3 Reperfilat de talussos fins a 6 metres d'alçada, en qualsevol tipus de terreny, incloent part
proporcional de roca, amb mitjans mecànics i manuals, amb càrrega manual i mecànica de
terra sobre camió o contenidor, incloent transports interiors necessaris

10,36 €

Altres conceptes 10,36000 €

P-87 G2212102 m3 Excavació per a caixa de paviment en qualsevol tipus de terreny, incloent part proporcional de
roca, realitzada amb pala excavadora i càrrega indirecta sobre camió amb transport interior
inclòs

5,25 €

Altres conceptes 5,25000 €

P-88 G2241010 m2 Acabat i allisada de talussos, amb mitjans mecànics i manuals 1,03 €

Altres conceptes 1,03000 €

P-89 G2243011 m2 Repàs i piconatge d'esplanada o caixa de paviment de qualsevol amplada, amb mitjans
mecànics i compactació del 95 % PM

1,87 €

Altres conceptes 1,87000 €

P-90 G226K211 m3 Estesa i piconatge de tot-u artificial d'aportació, en tongades de 20 cm de gruix, com a
màxim, amb compactació del 98 % PM, utilitzant corró vibratori autopropulsat de dimensions
petites, i amb necessitat d'humectació i transport interior

20,59 €

B0111000 m3 Aigua 0,08350 €

B0372000 m3 Tot-u artificial 16,74750 €

Altres conceptes 3,75900 €

P-91 G2285H0F m3 Rebliment i piconatge de trasdós de mur, amb graves per a drenatge de 5 a 12 mm, en
tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM

25,19 €

B0330A00 t Grava de pedrera, de 5 a 12 mm 21,33500 €

Altres conceptes 3,85500 €

P-92 G2R35067 m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió i temps
d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics

3,84 €

Altres conceptes 3,84000 €

P-93 G2R54267 m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió i temps
d'espera per a la càrrega a màquina

4,68 €

Altres conceptes 4,68000 €

P-94 G2RA61H0 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de formigó inerts amb una densitat
1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea
de Residus (ORDEN MAM/304/2002), incloent cànon d'abocament

5,80 €

B2RA61H0 t Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de formigó inerts amb una dens 5,80000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-95 G2RA7LP0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3,
procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002), incloent cànon d'abocament

3,15 €

B2RA7LP0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1, 3,15000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-96 G2RAAGLO m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de mescles bituminoses amb una
densitat 1,48 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170302 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002), incloent cànon d'abocament

5,92 €

B2RA61H1 t Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de mescles bituminoses amb un 5,92000 €
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Altres conceptes 0,00000 €

P-97 G3J21610 m3 Escullera amb blocs de pedra granítica/calcàrea conformada de fins a 400 kg de pes,
col·locats amb pala carregadora

75,35 €

B0441600 t Bloc de pedra per a formació d'esculleres  de pedra granítica de fins a 400 45,60000 €

Altres conceptes 29,75000 €

P-98 G75150M1 m2 Làmina de drenatge tipus Delta Drain de Basf o equivalent amb geotèxtil adherit, fixada
mecànicament a mur.

6,82 €

B7421C00 m2 Làmina de drenatge tipus Delta Drain de Basf o equivalent amb geotèxtil adherit, fixad 3,49800 €

B0906000 kg Adhesiu de PVC 1,08000 €

Altres conceptes 2,24200 €

P-99 G7811100 m2 Pintat sobre formigó en parament vertical amb 1 kg/m2 d'emulsió bituminosa catiònica tipus
C60B3/B4 ADH(ECR-1)

2,62 €

B0552100 kg Emulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum asfàltic, per a reg d'adherència tip 0,44000 €

Altres conceptes 2,18000 €

P-100 G7J1AUV0 m2 Formació de junt de dilatació, en peces formigonades ´´in situ´´, amb planxa de poliestirè
expandit, de 10 mm de gruix

7,74 €

B7C23100 m2 Planxa de poliestirè expandit EPS segons, UNE-EN 13163 de 10 mm de gruix, de 30 k 0,88560 €

Altres conceptes 6,85440 €

P-101 G7J5211A m Segellat de junt de 10 mm d'amplària i 5 mm de fondària amb massilla de silicona neutra,
aplicada amb pistola manual, prèvia imprimació específica i saneig de la junta de porex

3,13 €

B7JZ1010 dm3 Imprimació prèvia per a segellats de massilla de silicona neutra 0,04782 €

B7J50010 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocompon 0,70650 €

Altres conceptes 2,37568 €

P-102 GAR1U010 m Barana de fusta de pi de flandes tractada a l'autoclau nivell IV, tipus Cap de Creus de
Disseny Barraca o equivalent,  col·locada amb base de formigó

46,58 €

BBPZU001 u Platina d'acer galvanitzat, per a barana de fusta, amb cargoleria inclosa 2,34000 €

BBP1U001 m Barana de fusta de pi de flandes tractada a l'autoclau nivell IV, tipus Cap de Creus de 35,06000 €

Altres conceptes 9,18000 €

P-103 GAR1U011 m Subministre, col·locació i muntatge de barrera mixta de seguretat metàl·lica i fusta, amb
separador, tipus BEAM N2-S2R de HIASA o equivalent amb suports c-100 folrats amb fusta
clavats a terra cada 2m, amb part proporcional de suports fixats mecànicament en estructura
segons plànols de detall i abatiments als extrems. Nivell de contenció N2, amplària de treball
w4 i una severitat de impacte de classe A, segons norma EN 1317-1-2, col·locada en trams
rectes i corbs.

80,57 €

BBP1U002 m Subministre, col·locació i muntatge de barrera mixta de seguretat metàl·lica i fusta, am 77,00000 €

Altres conceptes 3,57000 €

P-104 GBB11111 u Placa amb làmina reflectora de nivell 2 d'intensitat d'alumini, triangular, de 70 cm de costat,
per a senyals de trànsit, fixada mecànicament

63,63 €

BBM11102 u Placa triangular, de 70 cm amb làmina reflectora de nivell 2 d'intensitat 49,27000 €

Altres conceptes 14,36000 €

P-105 GBB11251 u Placa amb làmina reflectora de nivell 2 d'intensitat d'alumini, circular de 60 cm de diàmetre,
per a senyals de trànsit, fixada mecànicament,

57,46 €

BBM12602 u Placa circular, de diàmetre 60 cm amb làmina reflectora de nivell 2 d'intensitat 43,10000 €

Altres conceptes 14,36000 €
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P-106 GBB1C351 u Placa amb làmina reflectora de nivell 2 d'intensitat octogonal de 60 cm de diàmetre, per a
senyals de trànsit, fixada mecànicament

80,46 €

BBM1360C u Placa octogonal per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 60 cm de diàmetre, ac 69,07000 €

Altres conceptes 11,39000 €

P-107 GBB21201 u Placa amb làmina reflectora de nivell 2 d'intensitat quadrada 60x60, per a senyals de trànsit,
fixada mecànicament

70,52 €

BBM1AHA2 u Placa informativa de 60x60 cm amb làmina reflectora de nivell 2 d'intensitat 55,44000 €

Altres conceptes 15,08000 €

P-108 GBB3C620 u Placa complementària per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 60x20 cm, acabada
amb làmina retrorreflectora classe RA2, fixada al senyal

63,55 €

BBM1EH5C u Placa complementària per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 60x20 cm, acab 57,86000 €

Altres conceptes 5,69000 €

P-109 GBBZ11RE u Recol·locació de cartell o senyal de qualsevol tipus 14,42 €

Altres conceptes 14,42000 €

P-110 GBBZ1220 m Suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm o circular estriat de D90mm, en
alumini, col·locat a terra formigonat

23,25 €

BBMZ1C20 m Suport de tub d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, per a senyalització vertical 18,00000 €

Altres conceptes 5,25000 €

P-111 GD7JE185 m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de
polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 200 mm, de rididesa
anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de
dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa, incloent part proporcional de peces clip per a unios
de tubs

10,59 €

BD7JE180 m Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDP 4,66140 €

Altres conceptes 5,92860 €

P-112 GD7JS185 m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de
polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 400 mm, de rididesa
anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de
dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa, incloent part proporcional de peces clip per a unios
de tubs

35,57 €

BD7JS180 m Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDP 31,01000 €

Altres conceptes 4,56000 €

P-113 GDZ31611 u Subministre i col·locació de broc de sortida prefabricat per a tub D400, incloent excavacions i
reblerts necessaris

456,60 €

BDZ31610 u Broc de sortida prefabricat per a tub D400 408,11000 €

Altres conceptes 48,49000 €

P-114 GG380000 u Legalització de la xarxa d'enllumenat públic, incloent projecte elèctric 700,00 €

Sense descomposició 700,00000 €

P-115 H1213251 m2 Muntatge i desmuntatge de bastida tubular metàl·lica fixa amb subministre i amortització,
formada per bastiments de 70 cm i alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers,
tubs de travament, plataformes de treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés,
baranes laterals, sòcols i preparació de la base, col·locada amb amarradors cada 10 m2
d'estructura, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats, el transport i la
certificació associada

17,12 €

B1Z0Y250 m2 Amortització diària de bastida tubular metàl·lica fixa, formada per bastiments de 70 cm 2,70000 €

Altres conceptes 14,42000 €

P-116 IZ00ANYG u Any de garantia de la jardineria, incloent la totalitat de regs amb cuba necessaris durant un
any, podes, neteges i reposicions requerides.

5.876,82 €
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B0111000 m3 Aigua 721,44000 €

Altres conceptes 5.155,38000 €

P-117 X00000DR pa Partida alçada d'abonament íntegre per a la realització de la neteja de runes i terra de la
totalitat de pous i reixes de drenatge existent, amb mitjans manuals i suport de camió de
neteja, amb càrrega manual i mecànica de terra sobre camió o contenidor, incloent transports
interiors necessaris i gestió del residu resultant

1.200,00 €

Sense descomposició 1.200,00000 €

P-118 X00000EN pa Partida alçada a justificar per a la realització dels pagaments a companyia elèctrica en
concepte a la nova escomesa elèctrica associada a la xarxa d'enllumenat públic

3.000,00 €

Sense descomposició 3.000,00000 €

Sant Julià de Vilatorta, maig de 2018

        Directors del Projecte                       Redactor de Projecte

     Hugo Moreno i Lorena Pérez                       Félix Belmar López
     Oficina Tècnica de Mobilitat              Enginyer Tècnic d´Obres Públiques
       i Seguretat Viària Local
        Diputació de Barcelona
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OBRA 01 PRESSUPOST 3647-PC-02

SUOBRA 01 TRAM 1.1

CAPÍTOL 01 ENDERROCS

1 F21R11A0 m2 Esbrossada general de terreny, amb retirada de vegetació, arbustiva i
tala controlada d'arbres de port petit/mitjà, incloent la retirada i
trituració de les soques i retirada de la capa vegetal superficial, aplec
de la brossa generada i càrrega manual i mecànica sobre camió o
contenidor, amb transport de la mateixa a planta de compostatge,
incloent cànon d'abocament.  (P - 13)

3,78 1.100,000 4.158,00

2 F21R11A5 u Tala controlada directa d'arbre de gran port, arrencant la soca, aplec
de la brossa generada i càrrega manual i mecànica sobre camió o
contenidor, amb transport de la mateixa a planta de compostatge,
incloent cànon d'abocament.  (P - 14)

246,04 6,000 1.476,24

3 F2191305 m Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb compressor i
càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor (P - 2)

4,81 67,000 322,27

4 F2193J06 m Demolició de rigola de formigó o de peces col·locades sobre base de
formigó, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre
camió o contenidor (P - 3)

4,34 12,000 52,08

5 F2194JF1 m2 Demolició de paviment de panots, col·locat sobre formigó, amb base
de formigó de 15 cm de gruix de cota mitja, amb compressor i càrrega
manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor (P - 5)

6,64 161,000 1.069,04

6 F2194AA1 m2 Demolició de paviment de formigó, de 15 cm de gruix mig, amb
compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o
contenidor (P - 4)

6,00 503,000 3.018,00

7 F9Z1U010 m Tall de paviments de qualssevol tipus amb disc de diamant i amb
qualsevol gruix (P - 43)

1,54 160,000 246,40

8 F2194XC5 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa de 20 cm de gruix mig,
amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i suport de
compressor manual i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió
o contenidor (P - 6)

5,11 49,000 250,39

9 G219Q200 m2 Fresat per cm de gruix de paviment de mescles bituminoses i càrrega
sobre camió, incloent neteja posterior de la superfície (P - 84)

0,23 2.425,000 557,75

10 G2135223 m3 Enderroc de formigó en massa o armat, amb martell trencador muntat
sobre retroexcavadora i suport de compressor manual, amb càrrega
manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor (P - 82)

52,91 50,000 2.645,50

11 F21D2122 m Enderroc de canalització de servei a anular de qualsevol tipus i fins a
20 cm de diàmetre, executat amb mitjans mecànics i manuals, amb
càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor. (P - 9)

2,58 50,000 129,00

12 G21B4001 u Desmuntatge i acopi temporal en obra de senyal vertical o cartell de
trànsit existent, de qualsevol tipus, inclòs suports, amb demolició de
les fonamentacions, amb càrrega manual i mecànica sobre camió o
contenidor, transport a abocador autoritzat i cànon d'abocament inclòs
de materials excedents no aprofitables. (P - 85)

11,40 6,000 68,40

13 F21DQU02 u Demolició d'embornal o mòdul de reixa interceptora de fins a 1m de
longitud, incloent parets de formigó o maó de fins a 30 cm de gruix,
amb mitjans mecànics i manuals i amb cegat de tub de sortida amb
formigó si s'escau, amb càrrega de materials sobre camió o contenidor
(P - 10)

59,85 10,000 598,50

TOTAL CAPÍTOL 01.01.01 14.591,57

OBRA 01 PRESSUPOST 3647-PC-02

SUOBRA 01 TRAM 1.1

CAPÍTOL 02 MOVIMENT DE TERRES

EUR
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1 G2243011 m2 Repàs i piconatge d'esplanada o caixa de paviment de qualsevol
amplada, amb mitjans mecànics i compactació del 95 % PM (P - 89)

1,87 1.165,000 2.178,55

2 G2212102 m3 Excavació per a caixa de paviment en qualsevol tipus de terreny,
incloent part proporcional de roca, realitzada amb pala excavadora i
càrrega indirecta sobre camió amb transport interior inclòs (P - 87)

5,25 209,700 1.100,93

3 F226240F m3 Terraplenada i piconatge de terres amb material de la pròpia
excavació o prèstec (sense incloure material) en tongades de fins a 30
cm i amb transport interior des de zona d'acopi, amb una compactació
del 95 % del PM (P - 17)

7,34 20,970 153,92

4 G226K211 m3 Estesa i piconatge de tot-u artificial d'aportació, en tongades de 20 cm
de gruix, com a màxim, amb compactació del 98 % PM, utilitzant corró
vibratori autopropulsat de dimensions petites, i amb necessitat
d'humectació i transport interior (P - 90)

20,59 209,700 4.317,72

TOTAL CAPÍTOL 01.01.02 7.751,12

OBRA 01 PRESSUPOST 3647-PC-02

SUOBRA 01 TRAM 1.1

CAPÍTOL 03 SERVEIS AFECTATS

1 F222512L u Execució de cala de localització de serveis manual amb suport
mecànic, de 1,00x0,40x1,50 metres de dimensions màximes, amb
terres deixades a la vora i posterior rebliment, segons definició
d'ubicació a definir per la direcció de les obres.  (P - 16)

35,36 12,000 424,32

2 F2225123 m3 Excavació de rases i pous, en qualsevol tipus de terreny, incloent part
proporcional de roca, amb mitjans mecànics i manuals, amb càrrega
manual i mecànica de terra sobre camió o contenidor, incloent
transports interiors necessaris (P - 15)

9,85 30,400 299,44

3 F227500F m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa, amb compactació del 95% PM (P -
18)

2,30 34,000 78,20

4 FDG52457 m Canalització amb dos tubs corbables corrugats de polietilè de 110 mm
de diàmetre nominal, de doble capa, i dau de recobriment de 30x20
cm amb formigó HM-20/P/20/I, mandrilat i amb fil guia (P - 54)

8,69 85,000 738,65

5 F31521N1 m3 Formigó no estructural per a rebliments puntuals de rases, pous i
fonaments, HNE-15/B/20, de consistència tova i grandària màxima del
granulat 20 mm, abocat des de camió (P - 21)

67,05 10,000 670,50

6 F228FB0F m3 Rebliment i piconatge de rases i pous, amb material procedent de la
pròpia obra o de prèstec (sense incloure material), en tongades de
gruix de fins a 25 cm, utilitzant corró vibratori per a compactar, i amb
transport interior des de zona d'acopi, amb una compactació del 95 %
del PM (P - 20)

7,52 15,300 115,06

7 FDK26A17 u Pericó de registre de formigó prefabricat o executat in situ, amb tapa
apta per a càrregues de trànsit, tipus D, homologat per a companyia
telefònica, col·locat sobre solera de formigó HM-20/B/40/I de 15 cm de
gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació, amb
interceptacióons de prismes i derivacion necessàries.  (P - 58)

649,57 1,000 649,57

8 FDGZU010 m Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària, col·locada al
llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la canonada (P - 57)

0,32 85,000 27,20

9 FDK282C9 u Pericó de registre de fàbrica de maó de 40x40x60 cm, per a
instal·lacions de serveis, amb parets de 15 cm de gruix de maó calat
de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment amb morter
mixt amb una proporció en volum 1:2:10, sobre solera de maó calat de
10 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació (P -
60)

81,78 2,000 163,56

10 FDKZH9B4 u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, amb
inscripció segons servei, recolzada, pas lliure de 400x400 mm i classe
B125 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter (P - 61)

47,34 2,000 94,68
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ITINERARI PER A VIANANTS I CICLISTES BV-5202, PK 0+000 A PK 1+230
TM SANT JULIÀ DE VILATORTA

PRESSUPOST Pàg.: 3

TOTAL CAPÍTOL 01.01.03 3.261,18

OBRA 01 PRESSUPOST 3647-PC-02

SUOBRA 01 TRAM 1.1

CAPÍTOL 04 XARXA DE DRENATGE

1 F2225123 m3 Excavació de rases i pous, en qualsevol tipus de terreny, incloent part
proporcional de roca, amb mitjans mecànics i manuals, amb càrrega
manual i mecànica de terra sobre camió o contenidor, incloent
transports interiors necessaris (P - 15)

9,85 898,800 8.853,18

2 F227500F m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa, amb compactació del 95% PM (P -
18)

2,30 483,600 1.112,28

3 GD7JS185 m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i
externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de
diàmetre nominal exterior 400 mm, de rididesa anular SN 8 kN/m2,
segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de
dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa, incloent part proporcional
de peces clip per a unios de tubs (P - 112)

35,57 380,000 13.516,60

4 GD7JE185 m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i
externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de
diàmetre nominal exterior 200 mm, de rididesa anular SN 8 kN/m2,
segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de
dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa, incloent part proporcional
de peces clip per a unios de tubs (P - 111)

10,59 44,000 465,96

5 F2285SS0 m3 Rebliment i piconatge de rases i pous, amb sorra de prèstec, en
tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant (P - 19)

22,88 233,370 5.339,51

6 F31521N1 m3 Formigó no estructural per a rebliments puntuals de rases, pous i
fonaments, HNE-15/B/20, de consistència tova i grandària màxima del
granulat 20 mm, abocat des de camió (P - 21)

67,05 85,901 5.759,66

7 F228FB0F m3 Rebliment i piconatge de rases i pous, amb material procedent de la
pròpia obra o de prèstec (sense incloure material), en tongades de
gruix de fins a 25 cm, utilitzant corró vibratori per a compactar, i amb
transport interior des de zona d'acopi, amb una compactació del 95 %
del PM (P - 20)

7,52 477,619 3.591,69

8 FD5J5258 u Caixa per a embornal de 70x30x100 cm, amb parets de 14 cm de
gruix de maó massís, arrebossada i lliscada per dins amb morter mixt
1:2:10 sobre solera de 10 cm de formigó HM-20/P/20/I, formació de
mitja canya inferior i entroncament amb tub de sortida lateral (P - 47)

111,60 32,000 3.571,20

9 FD5Z5CC4 u Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible, barres diagonals, per a caixa
d'embornal, de 700x300x100 mm, classe C250 segons norma
UNE-EN 124 i, col·locat amb morter d'alta ressistència (P - 49)

109,35 32,000 3.499,20

10 FDD1A08P u Adaptació de pou/reixa de recollida d'aigües existent a pou de registre
existent, incloent tasques d'obra civil necessàries per adaptar l'element
i col·locació de nova tapa de registre i pates.  (P - 51)

170,18 4,000 680,72

11 FDD26529 u Pou de registre de 100 cm interiors, amb estructura de formigó
prefabricada o de 14 cm de gruix de maó massís, arrebossat i lliscat
per dins amb morter mixt 1:0,5:4, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l, amb base de formigó HNE-15/B/20 de 15 cm de gruix, amb mig
tub passant i mitja canya de formigó, incloent entroncaments amb
tubs, d'una alçada lliure interior inferior a 2,00 metres, incloent graons
de polipropilé i con de reducció superior 100-60. (P - 52)

289,20 12,000 3.470,40

12 FDDZ6DD4 u Bastiment circular de fosa dúctil per a pou de registre i tapa abatible i
amb tanca, pas lliure de 600 mm de diàmetre i classe D400 segons
norma UNE-EN 124 i reglament AENOR RP 0023, col·locat amb
morter d'alta resistència, amb inscripció segons servei (P - 53)

156,94 15,000 2.354,10

13 GDZ31611 u Subministre i col·locació de broc de sortida prefabricat per a tub D400,
incloent excavacions i reblerts necessaris (P - 113)

456,60 1,000 456,60

14 G3J21610 m3 Escullera amb blocs de pedra granítica/calcàrea conformada de fins a
400 kg de pes, col·locats amb pala carregadora (P - 97)

75,35 20,000 1.507,00

EUR

ITINERARI PER A VIANANTS I CICLISTES BV-5202, PK 0+000 A PK 1+230
TM SANT JULIÀ DE VILATORTA

PRESSUPOST Pàg.: 4

15 X00000DR pa Partida alçada d'abonament íntegre per a la realització de la neteja de
runes i terra de la totalitat de pous i reixes de drenatge existent, amb
mitjans manuals i suport de camió de neteja, amb càrrega manual i
mecànica de terra sobre camió o contenidor, incloent transports
interiors necessaris i gestió del residu resultant (P - 117)

1.200,00 0,333 399,60

16 G2143330 m Inspecció amb equipo de CCTV, incloent redacció d'informe
d'incidències (P - 83)

1,91 630,000 1.203,30

TOTAL CAPÍTOL 01.01.04 55.781,00

OBRA 01 PRESSUPOST 3647-PC-02

SUOBRA 01 TRAM 1.1

CAPÍTOL 05 XARXA D'ENLLUMENAT PÚBLIC

1 F21H1C41 u Desplaçament de punt de llum existent, a una distància inferior a 5
metres, incloent desconnexió prèvia, enderroc de daus de formigó,
acopi provisional en obra per a posterior recol·locació, recuperació de
cablejat, nova canalització, nova fonamentació, cablejat i connexions
necessàries, amb càrrega manual i mecànica de les runes sobre
camió o contenidor.  (P - 11)

294,34 1,000 294,34

2 F2225123 m3 Excavació de rases i pous, en qualsevol tipus de terreny, incloent part
proporcional de roca, amb mitjans mecànics i manuals, amb càrrega
manual i mecànica de terra sobre camió o contenidor, incloent
transports interiors necessaris (P - 15)

9,85 99,100 976,14

3 F227500F m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa, amb compactació del 95% PM (P -
18)

2,30 158,500 364,55

4 FDGZU010 m Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària, col·locada al
llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la canonada (P - 57)

0,32 520,000 166,40

5 F31521N1 m3 Formigó no estructural per a rebliments puntuals de rases, pous i
fonaments, HNE-15/B/20, de consistència tova i grandària màxima del
granulat 20 mm, abocat des de camió (P - 21)

67,05 8,000 536,40

6 F228FB0F m3 Rebliment i piconatge de rases i pous, amb material procedent de la
pròpia obra o de prèstec (sense incloure material), en tongades de
gruix de fins a 25 cm, utilitzant corró vibratori per a compactar, i amb
transport interior des de zona d'acopi, amb una compactació del 95 %
del PM (P - 20)

7,52 59,900 450,45

7 FDG52457 m Canalització amb dos tubs corbables corrugats de polietilè de 110 mm
de diàmetre nominal, de doble capa, i dau de recobriment de 30x20
cm amb formigó HM-20/P/20/I, mandrilat i amb fil guia (P - 54)

8,69 520,000 4.518,80

8 FDK282C9 u Pericó de registre de fàbrica de maó de 40x40x60 cm, per a
instal·lacions de serveis, amb parets de 15 cm de gruix de maó calat
de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment amb morter
mixt amb una proporció en volum 1:2:10, sobre solera de maó calat de
10 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació (P -
60)

81,78 6,000 490,68

9 FDKZH9B4 u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, amb
inscripció segons servei, recolzada, pas lliure de 400x400 mm i classe
B125 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter (P - 61)

47,34 6,000 284,04

10 FHM11L22 u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma cilíndrica, de 4 m
d'alçària, coronament sense platina, amb base platina i porta,
reforçada a base, segons norma UNE-EN 40-5, col·locada sobre dau
de formigó, incloent plantilles, elements de fixació, perns d'ancoratge,
cablejat interior i caixa de protecció de fussible.
(P - 66)

301,86 29,000 8.753,94

11 FHN32571 u Subministre, col·locació i instal·lació de llumenera tipus CITYMAX de
Carandini o equivalent 23,5W, 3000K incloent driver programat segons
indicacions municipals, sistema de protecció adicional contra
sobretensions, cablejats i elements auxiliars, fixada a columna. (P - 67)

433,89 29,000 12.582,81

12 FGD2344D u Placa de connexió a terra d'acer, quadrada (massissa), de superfície
0,25 m2, de 3 mm de gruix, soterrada i connectada a punt de llum,
totalment instal·lada (P - 64)

35,64 29,000 1.033,56
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ITINERARI PER A VIANANTS I CICLISTES BV-5202, PK 0+000 A PK 1+230
TM SANT JULIÀ DE VILATORTA

PRESSUPOST Pàg.: 5

13 FG380902 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat
superficialment, amb p.p. de conductor enfundat per a conduccions
metàl·liques i pujades a columna. (P - 63)

3,44 572,000 1.967,68

14 FG31H554 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RVFV, tetrapolar, de secció 4 x 6 mm2, amb armadura de
fleix d'acer i coberta del cable de PVC, col·locat en tub (P - 62)

3,11 572,000 1.778,92

15 FHGAU206 u Armari de protecció i control d'enllumenat públic de 520x520 mm en
planta tipus Monolit 2S d'Arelsa o equivalent, amb fins a 6 sortides,
fins a 15kw, sòcol i bancada, amb mòdul de telegestió inclòs, amb
sistema de regulació autònoma, totalment instal·lat, connectat i provat,
s'inclou base de formigó d'ancoratge i tot el petit material auxiliar
necessari de connexió i muntatge. (P - 65)

12.374,21 0,333 4.120,61

16 X00000EN pa Partida alçada a justificar per a la realització dels pagaments a
companyia elèctrica en concepte a la nova escomesa elèctrica
associada a la xarxa d'enllumenat públic  (P - 118)

3.000,00 0,333 999,00

17 GG380000 u Legalització de la xarxa d'enllumenat públic, incloent projecte elèctric
(P - 114)

700,00 0,333 233,10

TOTAL CAPÍTOL 01.01.05 39.551,42

OBRA 01 PRESSUPOST 3647-PC-02

SUOBRA 01 TRAM 1.1

CAPÍTOL 06 ESTRUCTURES

1 G2212101 m3 Reperfilat de talussos fins a 6 metres d'alçada, en qualsevol tipus de
terreny, incloent part proporcional de roca, amb mitjans mecànics i
manuals, amb càrrega manual i mecànica de terra sobre camió o
contenidor, incloent transports interiors necessaris (P - 86)

10,36 345,000 3.574,20

2 F2225123 m3 Excavació de rases i pous, en qualsevol tipus de terreny, incloent part
proporcional de roca, amb mitjans mecànics i manuals, amb càrrega
manual i mecànica de terra sobre camió o contenidor, incloent
transports interiors necessaris (P - 15)

9,85 450,000 4.432,50

3 F227500F m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa, amb compactació del 95% PM (P -
18)

2,30 300,000 690,00

4 F3Z112T1 m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó
HL-150/B/20 de consistència tova i grandària màxima del granulat 20
mm, incloent mitjans auxiliars necessaris per a la seva col·locació (P -
25)

6,53 300,000 1.959,00

5 G3J21610 m3 Escullera amb blocs de pedra granítica/calcàrea conformada de fins a
400 kg de pes, col·locats amb pala carregadora (P - 97)

75,35 266,000 20.043,10

6 F31521N1 m3 Formigó no estructural per a rebliments puntuals de rases, pous i
fonaments, HNE-15/B/20, de consistència tova i grandària màxima del
granulat 20 mm, abocat des de camió (P - 21)

67,05 70,000 4.693,50

7 F32515J3 m3 Formigó per a murs de contenció, HA-25/F/20/IIa de consistència
fluïda i grandària màxima del granulat 20 mm i abocat amb cubilot
d'opertura automàtica (P - 22)

80,90 96,800 7.831,12

8 F32B300P kg Armadura per a murs de contenció AP500 S, d'acer en barres
corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2, incloent part
proporcional de retalls i solapaments.  (P - 23)

1,14 5.342,100 6.089,99

9 F32DDA26 m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb tauler de fusta de
pi, per a murs de contenció de base rectilínia encofrats a dues cares,
d'una alçària <= 6 m, per a deixar el formigó vist, incloent elements
d'apuntalament extres necessaris  (P - 24)

31,90 228,800 7.298,72

10 G7J1AUV0 m2 Formació de junt de dilatació, en peces formigonades ´´in situ´´, amb
planxa de poliestirè expandit, de 10 mm de gruix (P - 100)

7,74 4,080 31,58

11 G7J5211A m Segellat de junt de 10 mm d'amplària i 5 mm de fondària amb massilla
de silicona neutra, aplicada amb pistola manual, prèvia imprimació
específica i saneig de la junta de porex (P - 101)

3,13 10,200 31,93

EUR

ITINERARI PER A VIANANTS I CICLISTES BV-5202, PK 0+000 A PK 1+230
TM SANT JULIÀ DE VILATORTA

PRESSUPOST Pàg.: 6

12 G7811100 m2 Pintat sobre formigó en parament vertical amb 1 kg/m2 d'emulsió
bituminosa catiònica tipus C60B3/B4 ADH(ECR-1) (P - 99)

2,62 102,000 267,24

13 G75150M1 m2 Làmina de drenatge tipus Delta Drain de Basf o equivalent amb
geotèxtil adherit, fixada mecànicament a mur. (P - 98)

6,82 122,400 834,77

14 FD5A5D05 m Drenatge amb tub circular perforat de polietilè d'alta densitat de 125
mm de diàmetre i reblert amb material filtrant fins a 50 cm per sobre
del dren (P - 46)

9,63 30,000 288,90

15 G2285H0F m3 Rebliment i piconatge de trasdós de mur, amb graves per a drenatge
de 5 a 12 mm, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó
vibrant, amb compactació del 95% PM (P - 91)

25,19 226,200 5.697,98

16 H1213251 m2 Muntatge i desmuntatge de bastida tubular metàl·lica fixa amb
subministre i amortització, formada per bastiments de 70 cm i alçària
<= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament,
plataformes de treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales
d'accés, baranes laterals, sòcols i preparació de la base, col·locada
amb amarradors cada 10 m2 d'estructura, inclosos tots els elements
de senyalització normalitzats, el transport i la certificació associada (P
- 115)

17,12 102,000 1.746,24

17 E83B33K5 m2 Aplacat de parament vertical exterior, amb pedra licorella, de 30 mm
de gruix amb aresta viva a les quatre vores, col·locada amb ciment
cola (P - 1)

74,01 108,000 7.993,08

TOTAL CAPÍTOL 01.01.06 73.503,85

OBRA 01 PRESSUPOST 3647-PC-02

SUOBRA 01 TRAM 1.1

CAPÍTOL 07 FERMS I PAVIMENTS

1 F9E1320N m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a,
col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:0,5:4 i beurada de ciment
pòrtland, de qualsevol tipologia de peces, incloent franges especials
per a marcat de franges per a invidents (P - 35)

16,61 200,000 3.322,00

2 F936NM51 m3 Base per a paviment de formigó d'ús no estructural de resistència a
compressió de 15 N/mm2, consistència tova i grandària màxima del
granulat 20 mm, HNE-15/B/20, abocat amb transport interior mecànic
amb estesa i piconatge manual, acabat reglejat (P - 28)

75,37 30,000 2.261,10

3 F9K5VC00 m2 Tractament superficial mitjançant la realització d'un poliment del
paviment asfàltic mitjançant sistema RS d'AsphaltPlus acabat
Boulevard o equivalent, incloent el desbast de tota la superfície
mitjançant diamant meàl·lic per visualitzar l'àrid i planificar el paviment,
neteja del paviment per a posterior beurada, beurada bituminosa
subministrada i aplicada en el paviment per a tapar les imperfeccions
de l'asfalt, polit de remats i bores i afinat de la superfície amb diamanat
metàl·lic per eliminar l'excés de beurada; amb certificació RD>45
classe e.  (P - 42)

11,03 965,000 10.643,95

4 F965A6DD m Vorada recta de peces de formigó tipus T3 de 17x28x100 cm, segons
UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15
N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 20 cm d'alçària,
rejuntada amb morter, amb excavacions necessàries, preparció de
base i càrrega de materials excavats, incloent part proporcional de
vorades bústia per a embornals.  (P - 32)

29,05 460,000 13.363,00

5 F965A1C9 m Vorada de peces de formigó col·locada en alineacions rectes i corbes,
doble capa, amb secció normalitzada tipus tauló de 15x25 cm, segons
UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15
N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 20 a 25 cm d'alçària,
rejuntada amb morter, amb excavacions necessàries, preparció de
base i càrrega de materials excavats (P - 29)

28,27 151,600 4.285,73

6 F965A2DH m Vorada recta de peces de formigó, doble capa, amb secció
normalitzada tipus jardí de 20x8 cm, en alineacions rectes, corbes,
segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no
estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió,

16,77 220,000 3.689,40
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rejuntada amb morter, amb excavacions necessàries, preparció de
base i càrrega de materials excavats (P - 30)

7 F985A709 m Vorada remontable de peces de formigó, doble capa, de
característiques geomètriques equivalents a l'existent, col·locada
sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència
mínima a compressió i fins a 20cm d'alçària, rejuntada amb morter,
amb excavacions necessàries, preparció de base i càrrega de
materials excavats (P - 34)

38,93 13,200 513,88

8 F97422EA m Rigola de 20 cm d'amplària amb peces de morter de ciment de color
blanc, de 20x20x8 cm, col·locades amb morter i rejuntades amb
beurada de ciment blanc, col·locada sobre base de formigó no
estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 20 a
25 cm d'alçària, amb part proporcional de peces de transició
trapezoïdals fins a 30 cm d'amplada en els entroncaments
d'embornals i sobregruix de formigó per a protecció lateral de la rigola
per procediment constructiu, incloent excavació de rasa i compactació
prèvia de base.  (P - 33)

17,51 495,000 8.667,45

9 F9H11752 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf
B60/70 S, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria
semidensa per a capa de rodadura i granulat granític, estesa i
compactada (P - 37)

63,18 198,600 12.547,55

10 F9H11J52 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 base B
50/70 G, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria grossa
per a capa base i granulat calcari, estesa i compactada (P - 38)

61,07 85,680 5.232,48

11 F9J12X40 m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica específica per a
reg d'imprimació, tipus ECI, amb dotació 1 kg/m2. (P - 40)

0,57 830,000 473,10

12 F9J13J40 m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B4
ADH(ECR-1), amb dotació 1 kg/m2 (P - 41)

0,59 1.335,000 787,65

13 F9H1DESP u Desplaçament i retirada d'equip d'asfaltat complert incloent maquinària
de fressat i reg d'imprimació en dia previ.  (P - 39)

2.000,00 1,000 2.000,00

TOTAL CAPÍTOL 01.01.07 67.787,29

OBRA 01 PRESSUPOST 3647-PC-02

SUOBRA 01 TRAM 1.1

CAPÍTOL 08 ELEMENTS D'URBANITZACIÓ

1 FQ13T050 u Cadira de bloc de formigó tipus circle puff D45x45, color fusion de
Breinco o equivalent, col·locat sobre paviment amb fixacions
químiques fixades a la base.  (P - 71)

191,02 2,000 382,04

2 GAR1U010 m Barana de fusta de pi de flandes tractada a l'autoclau nivell IV, tipus
Cap de Creus de Disseny Barraca o equivalent, col·locada amb base
de formigó (P - 102)

46,58 295,000 13.741,10

TOTAL CAPÍTOL 01.01.08 14.123,14

OBRA 01 PRESSUPOST 3647-PC-02

SUOBRA 01 TRAM 1.1

CAPÍTOL 09 SENYALITZACIÓ I ABALISSAMENTS

1 GBB11251 u Placa amb làmina reflectora de nivell 2 d'intensitat d'alumini, circular
de 60 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament,
(P - 105)

57,46 4,000 229,84

2 GBB11111 u Placa amb làmina reflectora de nivell 2 d'intensitat d'alumini, triangular,
de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament (P -
104)

63,63 4,000 254,52
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3 GBB21201 u Placa amb làmina reflectora de nivell 2 d'intensitat quadrada 60x60,
per a senyals de trànsit, fixada mecànicament (P - 107)

70,52 4,000 282,08

4 GBB1C351 u Placa amb làmina reflectora de nivell 2 d'intensitat octogonal de 60 cm
de diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament (P - 106)

80,46 2,000 160,92

5 GBBZ11RE u Recol·locació de cartell o senyal de qualsevol tipus (P - 109) 14,42 5,000 72,10
6 GBBZ1220 m Suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm o

circular estriat de D90mm, en alumini, col·locat a terra formigonat (P -
110)

23,25 57,000 1.325,25

7 FBATU010 u Jordana de treball per a la realització de la senyalització horitzontal de
l'obra, amb execució de la totalitat de la senyalització horitzontal
necessària segons plànols i indicacions de la direcció facultativa,
incloent el desplaçament de maquinària necessari, personal,
premarcatge i dues capes de pintura acrílica. (P - 45)

1.250,00 1,000 1.250,00

TOTAL CAPÍTOL 01.01.09 3.574,71

OBRA 01 PRESSUPOST 3647-PC-02

SUOBRA 01 TRAM 1.1

CAPÍTOL 10 JARDINERIA

1 FR4GD834 u Subministrament de Photinia little (x) Red Robin d'alçària de 30 a 40
cm, en contenidor de 3 l (P - 78)

4,02 177,000 711,54

2 FR4DN43C u Subministrament d'Hedera helix d'alçària de 150 cm, en contenidor de
3 l (P - 77)

3,35 60,000 201,00

3 FR662228 u Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor d'1,5 a 3 l, amb
retirada puntual de mulch i tall de geotèxtil, excavació de clot de
plantació de 30x30x30 cm amb mitjans manuals, reblert del clot amb
substitució total de terra de l'excavació per terra de jardineria, primer
reg i càrrega de les terres sobrants a camió (P - 80)

2,95 237,000 699,15

4 G2241010 m2 Acabat i allisada de talussos, amb mitjans mecànics i manuals (P - 88) 1,03 120,000 123,60
5 F7B451B0 m2 Geotèxtil antiarrels format per feltre de polièster no teixit lligat

mecànicament de 110 a 130 g/m2, col·locat sense adherir, amb part
proporcional de solapaments (P - 26)

1,93 120,000 231,60

6 FR3SE212 m2 Encoixinament amb escorça de pi de 10 a 35 mm o mulch,
subministrada a granel, escampada amb retroexcavadora petita i
mitjans manuals en capa uniforme de gruix 10 cm (P - 74)

4,84 120,000 580,80

7 IZ00ANYG u Any de garantia de la jardineria, incloent la totalitat de regs amb cuba
necessaris durant un any, podes, neteges i reposicions requerides. (P
- 116)

5.876,82 0,333 1.956,98

TOTAL CAPÍTOL 01.01.10 4.504,67

OBRA 01 PRESSUPOST 3647-PC-02

SUOBRA 01 TRAM 1.1

CAPÍTOL 11 GESTIÓ DE RESIDUS

1 G2R35067 m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
camió i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics (P - 92)

3,84 1.751,053 6.724,04

2 G2RA7LP0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb
una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504
segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002),
incloent cànon d'abocament (P - 95)

3,15 1.751,053 5.515,82

3 G2R54267 m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus,
amb camió i temps d'espera per a la càrrega a màquina (P - 93)

4,68 314,496 1.471,84
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4 G2RA61H0 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de formigó
inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002), incloent cànon d'abocament (P - 94)

5,80 233,910 1.356,68

5 G2RAAGLO m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de mescles
bituminoses amb una densitat 1,48 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170302 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002), incloent cànon d'abocament (P - 96)

5,92 69,050 408,78

TOTAL CAPÍTOL 01.01.11 15.477,16

OBRA 01 PRESSUPOST 3647-PC-02

SUOBRA 01 TRAM 1.1

CAPÍTOL 12 VARIS

1 XPA000SV pa Partida alçada d'abonament íntegre per a la senyalització provisional
d'obres durant la totalitat de duració de les obres i fases necessàries
d'execució, incloent esborrat de senyalització existent, tapat o retirada
de la senyalització vertical existent, tota la senyalització vertical,
horitzontal, abalisaments, tanques, senyalització lluminosa i
proteccions d'obres així com el seu trasllat durant cada fase d'obra,
senyalistes per a pas alternatiu de trànsit o moviments, muntatges i
desmuntatges dels semàfors portàtils, fressat de senyalització d'obra,
reposició de tota aquella senyalització vertical i/o horitzontal existent
que hagi quedat malmesa per les obres, col·locació i retirada de
cartells per a desviaments, itineraris de vianants i camins alternatius
durant cada fase d'obra. Segons indicacions de la DO i CSS per a
cada fase d'obra.
(P - 0)

10.000,00 0,400 4.000,00

2 XPA000IM pa Partida alçada a justificar per a l'execució d'actuacions sobrevingudes
sorgides durant el desenvolupament de les obres. (P - 0)

36.000,00 0,350 12.600,00

TOTAL CAPÍTOL 01.01.12 16.600,00

OBRA 01 PRESSUPOST 3647-PC-02

SUOBRA 02 TRAM 1.2

CAPÍTOL 01 ENDERROCS

1 F21R11A0 m2 Esbrossada general de terreny, amb retirada de vegetació, arbustiva i
tala controlada d'arbres de port petit/mitjà, incloent la retirada i
trituració de les soques i retirada de la capa vegetal superficial, aplec
de la brossa generada i càrrega manual i mecànica sobre camió o
contenidor, amb transport de la mateixa a planta de compostatge,
incloent cànon d'abocament.  (P - 13)

3,78 1.100,000 4.158,00

2 F21R11A5 u Tala controlada directa d'arbre de gran port, arrencant la soca, aplec
de la brossa generada i càrrega manual i mecànica sobre camió o
contenidor, amb transport de la mateixa a planta de compostatge,
incloent cànon d'abocament.  (P - 14)

246,04 2,000 492,08

3 F2191305 m Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb compressor i
càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor (P - 2)

4,81 98,000 471,38

4 F2193J06 m Demolició de rigola de formigó o de peces col·locades sobre base de
formigó, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre
camió o contenidor (P - 3)

4,34 64,000 277,76

5 F2194JF1 m2 Demolició de paviment de panots, col·locat sobre formigó, amb base
de formigó de 15 cm de gruix de cota mitja, amb compressor i càrrega
manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor (P - 5)

6,64 127,000 843,28

6 F2194AA1 m2 Demolició de paviment de formigó, de 15 cm de gruix mig, amb
compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o

6,00 122,000 732,00
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contenidor (P - 4)
7 F9Z1U010 m Tall de paviments de qualssevol tipus amb disc de diamant i amb

qualsevol gruix (P - 43)
1,54 355,000 546,70

8 F2194XC5 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa de 20 cm de gruix mig,
amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i suport de
compressor manual i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió
o contenidor (P - 6)

5,11 725,000 3.704,75

9 G219Q200 m2 Fresat per cm de gruix de paviment de mescles bituminoses i càrrega
sobre camió, incloent neteja posterior de la superfície (P - 84)

0,23 3.950,000 908,50

10 G2135223 m3 Enderroc de formigó en massa o armat, amb martell trencador muntat
sobre retroexcavadora i suport de compressor manual, amb càrrega
manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor (P - 82)

52,91 50,000 2.645,50

11 F21D2122 m Enderroc de canalització de servei a anular de qualsevol tipus i fins a
20 cm de diàmetre, executat amb mitjans mecànics i manuals, amb
càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor. (P - 9)

2,58 490,000 1.264,20

12 G21B4001 u Desmuntatge i acopi temporal en obra de senyal vertical o cartell de
trànsit existent, de qualsevol tipus, inclòs suports, amb demolició de
les fonamentacions, amb càrrega manual i mecànica sobre camió o
contenidor, transport a abocador autoritzat i cànon d'abocament inclòs
de materials excedents no aprofitables. (P - 85)

11,40 7,000 79,80

13 F21DQU02 u Demolició d'embornal o mòdul de reixa interceptora de fins a 1m de
longitud, incloent parets de formigó o maó de fins a 30 cm de gruix,
amb mitjans mecànics i manuals i amb cegat de tub de sortida amb
formigó si s'escau, amb càrrega de materials sobre camió o contenidor
(P - 10)

59,85 14,000 837,90

TOTAL CAPÍTOL 01.02.01 16.961,85

OBRA 01 PRESSUPOST 3647-PC-02

SUOBRA 02 TRAM 1.2

CAPÍTOL 02 MOVIMENT DE TERRES

1 G2243011 m2 Repàs i piconatge d'esplanada o caixa de paviment de qualsevol
amplada, amb mitjans mecànics i compactació del 95 % PM (P - 89)

1,87 2.146,000 4.013,02

2 G2212102 m3 Excavació per a caixa de paviment en qualsevol tipus de terreny,
incloent part proporcional de roca, realitzada amb pala excavadora i
càrrega indirecta sobre camió amb transport interior inclòs (P - 87)

5,25 714,400 3.750,60

3 F226240F m3 Terraplenada i piconatge de terres amb material de la pròpia
excavació o prèstec (sense incloure material) en tongades de fins a 30
cm i amb transport interior des de zona d'acopi, amb una compactació
del 95 % del PM (P - 17)

7,34 48,048 352,67

4 G226K211 m3 Estesa i piconatge de tot-u artificial d'aportació, en tongades de 20 cm
de gruix, com a màxim, amb compactació del 98 % PM, utilitzant corró
vibratori autopropulsat de dimensions petites, i amb necessitat
d'humectació i transport interior (P - 90)

20,59 714,400 14.709,50

TOTAL CAPÍTOL 01.02.02 22.825,79

OBRA 01 PRESSUPOST 3647-PC-02

SUOBRA 02 TRAM 1.2

CAPÍTOL 03 SERVEIS AFECTATS

1 F222512L u Execució de cala de localització de serveis manual amb suport
mecànic, de 1,00x0,40x1,50 metres de dimensions màximes, amb
terres deixades a la vora i posterior rebliment, segons definició
d'ubicació a definir per la direcció de les obres.  (P - 16)

35,36 76,000 2.687,36
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2 F2225123 m3 Excavació de rases i pous, en qualsevol tipus de terreny, incloent part
proporcional de roca, amb mitjans mecànics i manuals, amb càrrega
manual i mecànica de terra sobre camió o contenidor, incloent
transports interiors necessaris (P - 15)

9,85 154,560 1.522,42

3 F227500F m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa, amb compactació del 95% PM (P -
18)

2,30 186,900 429,87

4 F2285SS0 m3 Rebliment i piconatge de rases i pous, amb sorra de prèstec, en
tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant (P - 19)

22,88 50,400 1.153,15

5 FDG52457 m Canalització amb dos tubs corbables corrugats de polietilè de 110 mm
de diàmetre nominal, de doble capa, i dau de recobriment de 30x20
cm amb formigó HM-20/P/20/I, mandrilat i amb fil guia (P - 54)

8,69 45,000 391,05

6 F31521N1 m3 Formigó no estructural per a rebliments puntuals de rases, pous i
fonaments, HNE-15/B/20, de consistència tova i grandària màxima del
granulat 20 mm, abocat des de camió (P - 21)

67,05 28,800 1.931,04

7 F228FB0F m3 Rebliment i piconatge de rases i pous, amb material procedent de la
pròpia obra o de prèstec (sense incloure material), en tongades de
gruix de fins a 25 cm, utilitzant corró vibratori per a compactar, i amb
transport interior des de zona d'acopi, amb una compactació del 95 %
del PM (P - 20)

7,52 72,660 546,40

8 FDK26A18 u Substitució de tapa de pericó H existent per tapa metàl·lica D400
homologada de Telefònica; amb ajust a cota (P - 59)

360,00 4,000 1.440,00

9 FDGZU010 m Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària, col·locada al
llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la canonada (P - 57)

0,32 445,000 142,40

10 FDG5PLAC m Placa de polietilé per a senyalització de xarxa elèctrica segons normes
de companyia (P - 56)

3,50 10,000 35,00

11 FDG5ARMA u Subministre i col·locacío d'armari CDU per a escomesa elèctrica
particular, incloent aparellatge interior associat, fonament i elements
auxiliars necessaris.  (P - 55)

433,86 1,000 433,86

12 XPA000SA pa Partida alçada d'abonament íntegre per al pagament a la companyia
d'aigua potable en concepte de la realització dels desviaments de
canonades associades a l'actuació del tram 1.2, segons informació de
detall recollida en l'annex corresponent.
(P - 0)

20.912,05 1,000 20.912,05

13 XPA000SE pa Partida alçada a justificar per al pagament a la companyia elèctrica en
concepte a la modificació de l'escomesa particular elèctrica afectada
per l'execució de la rotonda.
(P - 0)

6.000,00 1,000 6.000,00

TOTAL CAPÍTOL 01.02.03 37.624,60

OBRA 01 PRESSUPOST 3647-PC-02

SUOBRA 02 TRAM 1.2

CAPÍTOL 04 XARXA DE DRENATGE

1 F2225123 m3 Excavació de rases i pous, en qualsevol tipus de terreny, incloent part
proporcional de roca, amb mitjans mecànics i manuals, amb càrrega
manual i mecànica de terra sobre camió o contenidor, incloent
transports interiors necessaris (P - 15)

9,85 277,080 2.729,24

2 F227500F m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa, amb compactació del 95% PM (P -
18)

2,30 149,520 343,90

3 GD7JS185 m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i
externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de
diàmetre nominal exterior 400 mm, de rididesa anular SN 8 kN/m2,
segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de
dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa, incloent part proporcional
de peces clip per a unios de tubs (P - 112)

35,57 110,000 3.912,70

4 GD7JE185 m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i
externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de
diàmetre nominal exterior 200 mm, de rididesa anular SN 8 kN/m2,
segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de

10,59 12,000 127,08
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dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa, incloent part proporcional
de peces clip per a unios de tubs (P - 111)

5 F2285SS0 m3 Rebliment i piconatge de rases i pous, amb sorra de prèstec, en
tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant (P - 19)

22,88 50,607 1.157,89

6 F31521N1 m3 Formigó no estructural per a rebliments puntuals de rases, pous i
fonaments, HNE-15/B/20, de consistència tova i grandària màxima del
granulat 20 mm, abocat des de camió (P - 21)

67,05 58,066 3.893,33

7 F228FB0F m3 Rebliment i piconatge de rases i pous, amb material procedent de la
pròpia obra o de prèstec (sense incloure material), en tongades de
gruix de fins a 25 cm, utilitzant corró vibratori per a compactar, i amb
transport interior des de zona d'acopi, amb una compactació del 95 %
del PM (P - 20)

7,52 147,014 1.105,55

8 FD5J5258 u Caixa per a embornal de 70x30x100 cm, amb parets de 14 cm de
gruix de maó massís, arrebossada i lliscada per dins amb morter mixt
1:2:10 sobre solera de 10 cm de formigó HM-20/P/20/I, formació de
mitja canya inferior i entroncament amb tub de sortida lateral (P - 47)

111,60 8,000 892,80

9 FD5Z5CC4 u Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible, barres diagonals, per a caixa
d'embornal, de 700x300x100 mm, classe C250 segons norma
UNE-EN 124 i, col·locat amb morter d'alta ressistència (P - 49)

109,35 8,000 874,80

10 FD5KKF08 m Caixa per a interceptor de 50 cm d'amplada interior i fins a 1,5 metres
de fondària, amb parets de 14 cm de gruix de maó masís, arrebossada
i lliscada per dins i esquerdejat per fora amb morter ciment 1:6 sobre
solera de 15 cm de formigó HM-20/P/20/I amb formació de pendents
interior i part proporcional de treballs associats a la connexió dels tubs.
(P - 48)

120,24 13,000 1.563,12

11 FD5ZAKFJ u Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca, de 100x50 cm,
model Barcelona 10 amb barres diagonals, per a embornal o reixa
correguda, classe D400 segons norma UNE-EN 124 amb el segell
d'una empresa certificadora acreditada per l'ENAC o equivalent
europeu. (P - 50)

148,43 13,000 1.929,59

12 FDD1A08P u Adaptació de pou/reixa de recollida d'aigües existent a pou de registre
existent, incloent tasques d'obra civil necessàries per adaptar l'element
i col·locació de nova tapa de registre i pates.  (P - 51)

170,18 2,000 340,36

13 FDD26529 u Pou de registre de 100 cm interiors, amb estructura de formigó
prefabricada o de 14 cm de gruix de maó massís, arrebossat i lliscat
per dins amb morter mixt 1:0,5:4, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l, amb base de formigó HNE-15/B/20 de 15 cm de gruix, amb mig
tub passant i mitja canya de formigó, incloent entroncaments amb
tubs, d'una alçada lliure interior inferior a 2,00 metres, incloent graons
de polipropilé i con de reducció superior 100-60. (P - 52)

289,20 4,000 1.156,80

14 FDDZ6DD4 u Bastiment circular de fosa dúctil per a pou de registre i tapa abatible i
amb tanca, pas lliure de 600 mm de diàmetre i classe D400 segons
norma UNE-EN 124 i reglament AENOR RP 0023, col·locat amb
morter d'alta resistència, amb inscripció segons servei (P - 53)

156,94 11,000 1.726,34

15 X00000DR pa Partida alçada d'abonament íntegre per a la realització de la neteja de
runes i terra de la totalitat de pous i reixes de drenatge existent, amb
mitjans manuals i suport de camió de neteja, amb càrrega manual i
mecànica de terra sobre camió o contenidor, incloent transports
interiors necessaris i gestió del residu resultant (P - 117)

1.200,00 0,333 399,60

16 G2143330 m Inspecció amb equipo de CCTV, incloent redacció d'informe
d'incidències (P - 83)

1,91 210,000 401,10

TOTAL CAPÍTOL 01.02.04 22.554,20

OBRA 01 PRESSUPOST 3647-PC-02

SUOBRA 02 TRAM 1.2

CAPÍTOL 05 XARXA D'ENLLUMENAT PÚBLIC

1 F21H1C42 u Desmuntatge de punt de llum existent de qualsevol tipus, accessoris i
elements de subjecció, amb desconnexió prèvia, enderroc de daus de
formigó, càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre

88,43 4,000 353,72
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camió o contenidor, transport a magatzem municipal o abocador,
incloent gestió del residu si s'escau (P - 12)

2 F222512L u Execució de cala de localització de serveis manual amb suport
mecànic, de 1,00x0,40x1,50 metres de dimensions màximes, amb
terres deixades a la vora i posterior rebliment, segons definició
d'ubicació a definir per la direcció de les obres.  (P - 16)

35,36 7,000 247,52

3 F2225123 m3 Excavació de rases i pous, en qualsevol tipus de terreny, incloent part
proporcional de roca, amb mitjans mecànics i manuals, amb càrrega
manual i mecànica de terra sobre camió o contenidor, incloent
transports interiors necessaris (P - 15)

9,85 18,900 186,17

4 F227500F m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa, amb compactació del 95% PM (P -
18)

2,30 31,500 72,45

5 FDGZU010 m Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària, col·locada al
llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la canonada (P - 57)

0,32 105,000 33,60

6 F228FB0F m3 Rebliment i piconatge de rases i pous, amb material procedent de la
pròpia obra o de prèstec (sense incloure material), en tongades de
gruix de fins a 25 cm, utilitzant corró vibratori per a compactar, i amb
transport interior des de zona d'acopi, amb una compactació del 95 %
del PM (P - 20)

7,52 12,600 94,75

7 FDG52457 m Canalització amb dos tubs corbables corrugats de polietilè de 110 mm
de diàmetre nominal, de doble capa, i dau de recobriment de 30x20
cm amb formigó HM-20/P/20/I, mandrilat i amb fil guia (P - 54)

8,69 105,000 912,45

8 FHM11L22 u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma cilíndrica, de 4 m
d'alçària, coronament sense platina, amb base platina i porta,
reforçada a base, segons norma UNE-EN 40-5, col·locada sobre dau
de formigó, incloent plantilles, elements de fixació, perns d'ancoratge,
cablejat interior i caixa de protecció de fussible.
(P - 66)

301,86 6,000 1.811,16

9 FHN32571 u Subministre, col·locació i instal·lació de llumenera tipus CITYMAX de
Carandini o equivalent 23,5W, 3000K incloent driver programat segons
indicacions municipals, sistema de protecció adicional contra
sobretensions, cablejats i elements auxiliars, fixada a columna. (P - 67)

433,89 6,000 2.603,34

10 FGD2344D u Placa de connexió a terra d'acer, quadrada (massissa), de superfície
0,25 m2, de 3 mm de gruix, soterrada i connectada a punt de llum,
totalment instal·lada (P - 64)

35,64 6,000 213,84

11 FG380902 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat
superficialment, amb p.p. de conductor enfundat per a conduccions
metàl·liques i pujades a columna. (P - 63)

3,44 115,500 397,32

12 FG31H554 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RVFV, tetrapolar, de secció 4 x 6 mm2, amb armadura de
fleix d'acer i coberta del cable de PVC, col·locat en tub (P - 62)

3,11 115,500 359,21

13 FHGAU206 u Armari de protecció i control d'enllumenat públic de 520x520 mm en
planta tipus Monolit 2S d'Arelsa o equivalent, amb fins a 6 sortides,
fins a 15kw, sòcol i bancada, amb mòdul de telegestió inclòs, amb
sistema de regulació autònoma, totalment instal·lat, connectat i provat,
s'inclou base de formigó d'ancoratge i tot el petit material auxiliar
necessari de connexió i muntatge. (P - 65)

12.374,21 0,333 4.120,61

14 X00000EN pa Partida alçada a justificar per a la realització dels pagaments a
companyia elèctrica en concepte a la nova escomesa elèctrica
associada a la xarxa d'enllumenat públic  (P - 118)

3.000,00 0,333 999,00

15 GG380000 u Legalització de la xarxa d'enllumenat públic, incloent projecte elèctric
(P - 114)

700,00 0,333 233,10

TOTAL CAPÍTOL 01.02.05 12.638,24

OBRA 01 PRESSUPOST 3647-PC-02

SUOBRA 02 TRAM 1.2

CAPÍTOL 06 ESTRUCTURES

EUR
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1 F2225123 m3 Excavació de rases i pous, en qualsevol tipus de terreny, incloent part
proporcional de roca, amb mitjans mecànics i manuals, amb càrrega
manual i mecànica de terra sobre camió o contenidor, incloent
transports interiors necessaris (P - 15)

9,85 10,000 98,50

2 F227500F m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa, amb compactació del 95% PM (P -
18)

2,30 10,000 23,00

3 F3Z112T1 m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó
HL-150/B/20 de consistència tova i grandària màxima del granulat 20
mm, incloent mitjans auxiliars necessaris per a la seva col·locació (P -
25)

6,53 10,000 65,30

4 G3J21610 m3 Escullera amb blocs de pedra granítica/calcàrea conformada de fins a
400 kg de pes, col·locats amb pala carregadora (P - 97)

75,35 22,000 1.657,70

5 F31521N1 m3 Formigó no estructural per a rebliments puntuals de rases, pous i
fonaments, HNE-15/B/20, de consistència tova i grandària màxima del
granulat 20 mm, abocat des de camió (P - 21)

67,05 5,000 335,25

TOTAL CAPÍTOL 01.02.06 2.179,75

OBRA 01 PRESSUPOST 3647-PC-02

SUOBRA 02 TRAM 1.2

CAPÍTOL 07 FERMS I PAVIMENTS

1 F9F15205 m2 Paviment de llambordins de formigó de forma rectangular de 24x16x7
tipus Tegula Art color corten de Breinco o equivalent amb part
propocional de peces tipus Terana green 17,8x20,8x7 per a formació
de franges vegetals, amb especejament segons plànols de detall,
col·locats amb base de morter i sorra per a reblert de juntes (P - 36)

29,44 181,000 5.328,64

2 F936NM51 m3 Base per a paviment de formigó d'ús no estructural de resistència a
compressió de 15 N/mm2, consistència tova i grandària màxima del
granulat 20 mm, HNE-15/B/20, abocat amb transport interior mecànic
amb estesa i piconatge manual, acabat reglejat (P - 28)

75,37 28,700 2.163,12

3 F9Z4AA15 m2 Armadura per lloses de formigó AP500 T amb malla electrosoldada de
barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:5-5 mm 6x2,2 m B500T
UNE-EN 10080 (P - 44)

2,85 31,000 88,35

4 F9K5VC00 m2 Tractament superficial mitjançant la realització d'un poliment del
paviment asfàltic mitjançant sistema RS d'AsphaltPlus acabat
Boulevard o equivalent, incloent el desbast de tota la superfície
mitjançant diamant meàl·lic per visualitzar l'àrid i planificar el paviment,
neteja del paviment per a posterior beurada, beurada bituminosa
subministrada i aplicada en el paviment per a tapar les imperfeccions
de l'asfalt, polit de remats i bores i afinat de la superfície amb diamanat
metàl·lic per eliminar l'excés de beurada; amb certificació RD>45
classe e.  (P - 42)

11,03 395,000 4.356,85

5 F965A6DD m Vorada recta de peces de formigó tipus T3 de 17x28x100 cm, segons
UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15
N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 20 cm d'alçària,
rejuntada amb morter, amb excavacions necessàries, preparció de
base i càrrega de materials excavats, incloent part proporcional de
vorades bústia per a embornals.  (P - 32)

29,05 560,000 16.268,00

6 F965A1C9 m Vorada de peces de formigó col·locada en alineacions rectes i corbes,
doble capa, amb secció normalitzada tipus tauló de 15x25 cm, segons
UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15
N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 20 a 25 cm d'alçària,
rejuntada amb morter, amb excavacions necessàries, preparció de
base i càrrega de materials excavats (P - 29)

28,27 132,000 3.731,64

7 F985A709 m Vorada remontable de peces de formigó, doble capa, de
característiques geomètriques equivalents a l'existent, col·locada
sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència

38,93 30,000 1.167,90
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mínima a compressió i fins a 20cm d'alçària, rejuntada amb morter,
amb excavacions necessàries, preparció de base i càrrega de
materials excavats (P - 34)

8 F965A2DH m Vorada recta de peces de formigó, doble capa, amb secció
normalitzada tipus jardí de 20x8 cm, en alineacions rectes, corbes,
segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no
estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió,
rejuntada amb morter, amb excavacions necessàries, preparció de
base i càrrega de materials excavats (P - 30)

16,77 125,000 2.096,25

9 F97422EA m Rigola de 20 cm d'amplària amb peces de morter de ciment de color
blanc, de 20x20x8 cm, col·locades amb morter i rejuntades amb
beurada de ciment blanc, col·locada sobre base de formigó no
estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 20 a
25 cm d'alçària, amb part proporcional de peces de transició
trapezoïdals fins a 30 cm d'amplada en els entroncaments
d'embornals i sobregruix de formigó per a protecció lateral de la rigola
per procediment constructiu, incloent excavació de rasa i compactació
prèvia de base.  (P - 33)

17,51 535,000 9.367,85

10 F9H11752 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf
B60/70 S, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria
semidensa per a capa de rodadura i granulat granític, estesa i
compactada (P - 37)

63,18 235,800 14.897,84

11 F9H11J52 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 base B
50/70 G, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria grossa
per a capa base i granulat calcari, estesa i compactada (P - 38)

61,07 339,120 20.710,06

12 F9J12X40 m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica específica per a
reg d'imprimació, tipus ECI, amb dotació 1 kg/m2. (P - 40)

0,57 1.965,000 1.120,05

13 F9J13J40 m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B4
ADH(ECR-1), amb dotació 1 kg/m2 (P - 41)

0,59 1.560,000 920,40

14 F9H1DESP u Desplaçament i retirada d'equip d'asfaltat complert incloent maquinària
de fressat i reg d'imprimació en dia previ.  (P - 39)

2.000,00 1,000 2.000,00

TOTAL CAPÍTOL 01.02.07 84.216,95

OBRA 01 PRESSUPOST 3647-PC-02

SUOBRA 02 TRAM 1.2

CAPÍTOL 08 ELEMENTS D'URBANITZACIÓ

1 FQ13T050 u Cadira de bloc de formigó tipus circle puff D45x45, color fusion de
Breinco o equivalent, col·locat sobre paviment amb fixacions
químiques fixades a la base.  (P - 71)

191,02 2,000 382,04

2 FQ13T054 u Cadira de bloc de formigó tipus circle puff D60x50, color fusion de
Breinco o equivalent, col·locat sobre paviment amb fixacions
químiques fixades a la base.  (P - 72)

278,02 2,000 556,04

3 FQ22PC80 u Paperera de bloc de formigó tipus leg D45x85, color fusion de Breinco
o equivalent, col·locat sobre paviment amb fixacions químiques
fixades a la base.  (P - 73)

394,24 1,000 394,24

4 GAR1U010 m Barana de fusta de pi de flandes tractada a l'autoclau nivell IV, tipus
Cap de Creus de Disseny Barraca o equivalent, col·locada amb base
de formigó (P - 102)

46,58 148,000 6.893,84

TOTAL CAPÍTOL 01.02.08 8.226,16

OBRA 01 PRESSUPOST 3647-PC-02

SUOBRA 02 TRAM 1.2

CAPÍTOL 09 SENYALITZACIÓ I ABALISSAMENTS

EUR
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1 GBB11251 u Placa amb làmina reflectora de nivell 2 d'intensitat d'alumini, circular
de 60 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament,
(P - 105)

57,46 3,000 172,38

2 GBB11111 u Placa amb làmina reflectora de nivell 2 d'intensitat d'alumini, triangular,
de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament (P -
104)

63,63 11,000 699,93

3 GBB21201 u Placa amb làmina reflectora de nivell 2 d'intensitat quadrada 60x60,
per a senyals de trànsit, fixada mecànicament (P - 107)

70,52 2,000 141,04

4 GBB3C620 u Placa complementària per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de
60x20 cm, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA2, fixada al
senyal (P - 108)

63,55 3,000 190,65

5 GBBZ1220 m Suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm o
circular estriat de D90mm, en alumini, col·locat a terra formigonat (P -
110)

23,25 48,000 1.116,00

6 FBATU010 u Jordana de treball per a la realització de la senyalització horitzontal de
l'obra, amb execució de la totalitat de la senyalització horitzontal
necessària segons plànols i indicacions de la direcció facultativa,
incloent el desplaçament de maquinària necessari, personal,
premarcatge i dues capes de pintura acrílica. (P - 45)

1.250,00 1,000 1.250,00

TOTAL CAPÍTOL 01.02.09 3.570,00

OBRA 01 PRESSUPOST 3647-PC-02

SUOBRA 02 TRAM 1.2

CAPÍTOL 10 JARDINERIA

1 FR43F43B u Subministrament de Laurus nobilis de perímetre de 18 a 20 cm, en
contenidor de 50 l (P - 76)

282,24 3,000 846,72

2 FR4GD834 u Subministrament de Photinia little (x) Red Robin d'alçària de 30 a 40
cm, en contenidor de 3 l (P - 78)

4,02 318,000 1.278,36

3 FR61235A u Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 18 a 25 cm
de perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a partir del coll de l'arrel),
excavació de clot de plantació de 100x100x80 cm amb mitjans
mecànics, en pendent, reblert del clot amb substitució total de terra de
l'excavació per terra de jardineria, primer reg i càrrega de les terres
sobrants a camió (P - 79)

78,73 3,000 236,19

4 FR662228 u Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor d'1,5 a 3 l, amb
retirada puntual de mulch i tall de geotèxtil, excavació de clot de
plantació de 30x30x30 cm amb mitjans manuals, reblert del clot amb
substitució total de terra de l'excavació per terra de jardineria, primer
reg i càrrega de les terres sobrants a camió (P - 80)

2,95 318,000 938,10

5 FRZ22A23 u Aspratge doble d'arbre mitjançant 2 rolls de fusta de pi tractada en
autoclau de secció circular, de 10 cm de diàmetre i 2,5 m de llargària,
clavat al fons del forat de plantació 30 cm, i amb 2 abraçadores
regulables de goma o cautxú (P - 81)

29,75 3,000 89,25

6 G2241010 m2 Acabat i allisada de talussos, amb mitjans mecànics i manuals (P - 88) 1,03 350,000 360,50
7 F7B451B0 m2 Geotèxtil antiarrels format per feltre de polièster no teixit lligat

mecànicament de 110 a 130 g/m2, col·locat sense adherir, amb part
proporcional de solapaments (P - 26)

1,93 420,000 810,60

8 FR3SE212 m2 Encoixinament amb escorça de pi de 10 a 35 mm o mulch,
subministrada a granel, escampada amb retroexcavadora petita i
mitjans manuals en capa uniforme de gruix 10 cm (P - 74)

4,84 350,000 1.694,00

9 IZ00ANYG u Any de garantia de la jardineria, incloent la totalitat de regs amb cuba
necessaris durant un any, podes, neteges i reposicions requerides. (P
- 116)

5.876,82 0,333 1.956,98
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TOTAL CAPÍTOL 01.02.10 8.210,70

OBRA 01 PRESSUPOST 3647-PC-02

SUOBRA 02 TRAM 1.2

CAPÍTOL 11 GESTIÓ DE RESIDUS

1 G2R35067 m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
camió i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics (P - 92)

3,84 1.073,542 4.122,40

2 G2RA7LP0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb
una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504
segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002),
incloent cànon d'abocament (P - 95)

3,15 1.073,542 3.381,66

3 G2R54267 m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus,
amb camió i temps d'espera per a la càrrega a màquina (P - 93)

4,68 418,689 1.959,46

4 G2RA61H0 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de formigó
inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002), incloent cànon d'abocament (P - 94)

5,80 160,640 931,71

5 G2RAAGLO m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de mescles
bituminoses amb una densitat 1,48 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170302 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002), incloent cànon d'abocament (P - 96)

5,92 219,500 1.299,44

TOTAL CAPÍTOL 01.02.11 11.694,67

OBRA 01 PRESSUPOST 3647-PC-02

SUOBRA 02 TRAM 1.2

CAPÍTOL 12 VARIS

1 XPA000SV pa Partida alçada d'abonament íntegre per a la senyalització provisional
d'obres durant la totalitat de duració de les obres i fases necessàries
d'execució, incloent esborrat de senyalització existent, tapat o retirada
de la senyalització vertical existent, tota la senyalització vertical,
horitzontal, abalisaments, tanques, senyalització lluminosa i
proteccions d'obres així com el seu trasllat durant cada fase d'obra,
senyalistes per a pas alternatiu de trànsit o moviments, muntatges i
desmuntatges dels semàfors portàtils, fressat de senyalització d'obra,
reposició de tota aquella senyalització vertical i/o horitzontal existent
que hagi quedat malmesa per les obres, col·locació i retirada de
cartells per a desviaments, itineraris de vianants i camins alternatius
durant cada fase d'obra. Segons indicacions de la DO i CSS per a
cada fase d'obra.
(P - 0)

10.000,00 0,400 4.000,00

2 XPA000IM pa Partida alçada a justificar per a l'execució d'actuacions sobrevingudes
sorgides durant el desenvolupament de les obres. (P - 0)

36.000,00 0,350 12.600,00

TOTAL CAPÍTOL 01.02.12 16.600,00

OBRA 01 PRESSUPOST 3647-PC-02

SUOBRA 03 TRAM 2

CAPÍTOL 01 ENDERROCS

1 F21R11A0 m2 Esbrossada general de terreny, amb retirada de vegetació, arbustiva i
tala controlada d'arbres de port petit/mitjà, incloent la retirada i

3,78 358,000 1.353,24
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trituració de les soques i retirada de la capa vegetal superficial, aplec
de la brossa generada i càrrega manual i mecànica sobre camió o
contenidor, amb transport de la mateixa a planta de compostatge,
incloent cànon d'abocament.  (P - 13)

2 F2191305 m Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb compressor i
càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor (P - 2)

4,81 154,000 740,74

3 F2193J06 m Demolició de rigola de formigó o de peces col·locades sobre base de
formigó, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre
camió o contenidor (P - 3)

4,34 88,000 381,92

4 F2194JF1 m2 Demolició de paviment de panots, col·locat sobre formigó, amb base
de formigó de 15 cm de gruix de cota mitja, amb compressor i càrrega
manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor (P - 5)

6,64 15,000 99,60

5 F2194AA1 m2 Demolició de paviment de formigó, de 15 cm de gruix mig, amb
compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o
contenidor (P - 4)

6,00 185,000 1.110,00

6 F9Z1U010 m Tall de paviments de qualssevol tipus amb disc de diamant i amb
qualsevol gruix (P - 43)

1,54 1.551,000 2.388,54

7 F2194XC5 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa de 20 cm de gruix mig,
amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i suport de
compressor manual i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió
o contenidor (P - 6)

5,11 703,000 3.592,33

8 G219Q200 m2 Fresat per cm de gruix de paviment de mescles bituminoses i càrrega
sobre camió, incloent neteja posterior de la superfície (P - 84)

0,23 16.384,000 3.768,32

9 G2135223 m3 Enderroc de formigó en massa o armat, amb martell trencador muntat
sobre retroexcavadora i suport de compressor manual, amb càrrega
manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor (P - 82)

52,91 50,000 2.645,50

10 F21D2122 m Enderroc de canalització de servei a anular de qualsevol tipus i fins a
20 cm de diàmetre, executat amb mitjans mecànics i manuals, amb
càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor. (P - 9)

2,58 100,000 258,00

11 G21B4001 u Desmuntatge i acopi temporal en obra de senyal vertical o cartell de
trànsit existent, de qualsevol tipus, inclòs suports, amb demolició de
les fonamentacions, amb càrrega manual i mecànica sobre camió o
contenidor, transport a abocador autoritzat i cànon d'abocament inclòs
de materials excedents no aprofitables. (P - 85)

11,40 19,000 216,60

12 F21DQU02 u Demolició d'embornal o mòdul de reixa interceptora de fins a 1m de
longitud, incloent parets de formigó o maó de fins a 30 cm de gruix,
amb mitjans mecànics i manuals i amb cegat de tub de sortida amb
formigó si s'escau, amb càrrega de materials sobre camió o contenidor
(P - 10)

59,85 5,000 299,25

13 F21B1501 m Desmuntatge de barrera de seguretat de qualsevol tipus amb base de
formigó, amb mitjans mecànics i manuals i amb càrrega manual i
mecànica de runa sobre camió o contenidor, transport a abocador
autoritzat i cànon d'abocament inclòs. (P - 7)

6,53 667,000 4.355,51

14 F21B1502 m Desmuntatge de barana i demolició d'ancoratges amb base de
formigó, amb mitjans mecànics i manuals i amb càrrega manual i
mecànica de runa sobre camió o contenidor, transport a abocador
autoritzat i cànon d'abocament inclòs. (P - 8)

4,97 5,000 24,85

TOTAL CAPÍTOL 01.03.01 21.234,40

OBRA 01 PRESSUPOST 3647-PC-02

SUOBRA 03 TRAM 2

CAPÍTOL 02 MOVIMENT DE TERRES

1 G2243011 m2 Repàs i piconatge d'esplanada o caixa de paviment de qualsevol
amplada, amb mitjans mecànics i compactació del 95 % PM (P - 89)

1,87 1.398,000 2.614,26

2 G2212102 m3 Excavació per a caixa de paviment en qualsevol tipus de terreny,
incloent part proporcional de roca, realitzada amb pala excavadora i
càrrega indirecta sobre camió amb transport interior inclòs (P - 87)

5,25 279,540 1.467,59
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3 F226240F m3 Terraplenada i piconatge de terres amb material de la pròpia
excavació o prèstec (sense incloure material) en tongades de fins a 30
cm i amb transport interior des de zona d'acopi, amb una compactació
del 95 % del PM (P - 17)

7,34 27,954 205,18

4 G226K211 m3 Estesa i piconatge de tot-u artificial d'aportació, en tongades de 20 cm
de gruix, com a màxim, amb compactació del 98 % PM, utilitzant corró
vibratori autopropulsat de dimensions petites, i amb necessitat
d'humectació i transport interior (P - 90)

20,59 279,540 5.755,73

TOTAL CAPÍTOL 01.03.02 10.042,76

OBRA 01 PRESSUPOST 3647-PC-02

SUOBRA 03 TRAM 2

CAPÍTOL 03 SERVEIS AFECTATS

1 F222512L u Execució de cala de localització de serveis manual amb suport
mecànic, de 1,00x0,40x1,50 metres de dimensions màximes, amb
terres deixades a la vora i posterior rebliment, segons definició
d'ubicació a definir per la direcció de les obres.  (P - 16)

35,36 20,000 707,20

2 F2225123 m3 Excavació de rases i pous, en qualsevol tipus de terreny, incloent part
proporcional de roca, amb mitjans mecànics i manuals, amb càrrega
manual i mecànica de terra sobre camió o contenidor, incloent
transports interiors necessaris (P - 15)

9,85 3,360 33,10

3 F227500F m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa, amb compactació del 95% PM (P -
18)

2,30 4,200 9,66

4 F2285SS0 m3 Rebliment i piconatge de rases i pous, amb sorra de prèstec, en
tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant (P - 19)

22,88 1,260 28,83

5 F228FB0F m3 Rebliment i piconatge de rases i pous, amb material procedent de la
pròpia obra o de prèstec (sense incloure material), en tongades de
gruix de fins a 25 cm, utilitzant corró vibratori per a compactar, i amb
transport interior des de zona d'acopi, amb una compactació del 95 %
del PM (P - 20)

7,52 2,100 15,79

6 FDGZU010 m Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària, col·locada al
llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la canonada (P - 57)

0,32 10,000 3,20

7 FDG5PLAC m Placa de polietilé per a senyalització de xarxa elèctrica segons normes
de companyia (P - 56)

3,50 10,000 35,00

TOTAL CAPÍTOL 01.03.03 832,78

OBRA 01 PRESSUPOST 3647-PC-02

SUOBRA 03 TRAM 2

CAPÍTOL 04 XARXA DE DRENATGE

1 F2225123 m3 Excavació de rases i pous, en qualsevol tipus de terreny, incloent part
proporcional de roca, amb mitjans mecànics i manuals, amb càrrega
manual i mecànica de terra sobre camió o contenidor, incloent
transports interiors necessaris (P - 15)

9,85 34,560 340,42

2 F227500F m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa, amb compactació del 95% PM (P -
18)

2,30 23,040 52,99

3 GD7JE185 m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i
externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de
diàmetre nominal exterior 200 mm, de rididesa anular SN 8 kN/m2,
segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de
dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa, incloent part proporcional
de peces clip per a unios de tubs (P - 111)

10,59 20,000 211,80

4 F2285SS0 m3 Rebliment i piconatge de rases i pous, amb sorra de prèstec, en
tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant (P - 19)

22,88 7,200 164,74

EUR
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5 F31521N1 m3 Formigó no estructural per a rebliments puntuals de rases, pous i
fonaments, HNE-15/B/20, de consistència tova i grandària màxima del
granulat 20 mm, abocat des de camió (P - 21)

67,05 8,640 579,31

6 F228FB0F m3 Rebliment i piconatge de rases i pous, amb material procedent de la
pròpia obra o de prèstec (sense incloure material), en tongades de
gruix de fins a 25 cm, utilitzant corró vibratori per a compactar, i amb
transport interior des de zona d'acopi, amb una compactació del 95 %
del PM (P - 20)

7,52 7,920 59,56

7 FD5J5258 u Caixa per a embornal de 70x30x100 cm, amb parets de 14 cm de
gruix de maó massís, arrebossada i lliscada per dins amb morter mixt
1:2:10 sobre solera de 10 cm de formigó HM-20/P/20/I, formació de
mitja canya inferior i entroncament amb tub de sortida lateral (P - 47)

111,60 4,000 446,40

8 FD5Z5CC4 u Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible, barres diagonals, per a caixa
d'embornal, de 700x300x100 mm, classe C250 segons norma
UNE-EN 124 i, col·locat amb morter d'alta ressistència (P - 49)

109,35 4,000 437,40

9 FDD1A08P u Adaptació de pou/reixa de recollida d'aigües existent a pou de registre
existent, incloent tasques d'obra civil necessàries per adaptar l'element
i col·locació de nova tapa de registre i pates.  (P - 51)

170,18 1,000 170,18

10 FDD26529 u Pou de registre de 100 cm interiors, amb estructura de formigó
prefabricada o de 14 cm de gruix de maó massís, arrebossat i lliscat
per dins amb morter mixt 1:0,5:4, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l, amb base de formigó HNE-15/B/20 de 15 cm de gruix, amb mig
tub passant i mitja canya de formigó, incloent entroncaments amb
tubs, d'una alçada lliure interior inferior a 2,00 metres, incloent graons
de polipropilé i con de reducció superior 100-60. (P - 52)

289,20 1,000 289,20

11 FDDZ6DD4 u Bastiment circular de fosa dúctil per a pou de registre i tapa abatible i
amb tanca, pas lliure de 600 mm de diàmetre i classe D400 segons
norma UNE-EN 124 i reglament AENOR RP 0023, col·locat amb
morter d'alta resistència, amb inscripció segons servei (P - 53)

156,94 1,000 156,94

12 X00000DR pa Partida alçada d'abonament íntegre per a la realització de la neteja de
runes i terra de la totalitat de pous i reixes de drenatge existent, amb
mitjans manuals i suport de camió de neteja, amb càrrega manual i
mecànica de terra sobre camió o contenidor, incloent transports
interiors necessaris i gestió del residu resultant (P - 117)

1.200,00 0,334 400,80

TOTAL CAPÍTOL 01.03.04 3.309,74

OBRA 01 PRESSUPOST 3647-PC-02

SUOBRA 03 TRAM 2

CAPÍTOL 05 XARXA D'ENLLUMENAT PÚBLIC

1 F21H1C41 u Desplaçament de punt de llum existent, a una distància inferior a 5
metres, incloent desconnexió prèvia, enderroc de daus de formigó,
acopi provisional en obra per a posterior recol·locació, recuperació de
cablejat, nova canalització, nova fonamentació, cablejat i connexions
necessàries, amb càrrega manual i mecànica de les runes sobre
camió o contenidor.  (P - 11)

294,34 2,000 588,68

2 F222512L u Execució de cala de localització de serveis manual amb suport
mecànic, de 1,00x0,40x1,50 metres de dimensions màximes, amb
terres deixades a la vora i posterior rebliment, segons definició
d'ubicació a definir per la direcció de les obres.  (P - 16)

35,36 4,000 141,44

3 F2225123 m3 Excavació de rases i pous, en qualsevol tipus de terreny, incloent part
proporcional de roca, amb mitjans mecànics i manuals, amb càrrega
manual i mecànica de terra sobre camió o contenidor, incloent
transports interiors necessaris (P - 15)

9,85 118,800 1.170,18

4 F227500F m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa, amb compactació del 95% PM (P -
18)

2,30 198,000 455,40

5 FDGZU010 m Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària, col·locada al
llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la canonada (P - 57)

0,32 660,000 211,20
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6 F228FB0F m3 Rebliment i piconatge de rases i pous, amb material procedent de la
pròpia obra o de prèstec (sense incloure material), en tongades de
gruix de fins a 25 cm, utilitzant corró vibratori per a compactar, i amb
transport interior des de zona d'acopi, amb una compactació del 95 %
del PM (P - 20)

7,52 79,200 595,58

7 FDG52457 m Canalització amb dos tubs corbables corrugats de polietilè de 110 mm
de diàmetre nominal, de doble capa, i dau de recobriment de 30x20
cm amb formigó HM-20/P/20/I, mandrilat i amb fil guia (P - 54)

8,69 660,000 5.735,40

8 FDK282C9 u Pericó de registre de fàbrica de maó de 40x40x60 cm, per a
instal·lacions de serveis, amb parets de 15 cm de gruix de maó calat
de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment amb morter
mixt amb una proporció en volum 1:2:10, sobre solera de maó calat de
10 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació (P -
60)

81,78 20,000 1.635,60

9 FDKZH9B4 u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, amb
inscripció segons servei, recolzada, pas lliure de 400x400 mm i classe
B125 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter (P - 61)

47,34 20,000 946,80

10 FHM11L22 u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma cilíndrica, de 4 m
d'alçària, coronament sense platina, amb base platina i porta,
reforçada a base, segons norma UNE-EN 40-5, col·locada sobre dau
de formigó, incloent plantilles, elements de fixació, perns d'ancoratge,
cablejat interior i caixa de protecció de fussible.
(P - 66)

301,86 36,000 10.866,96

11 FHN32571 u Subministre, col·locació i instal·lació de llumenera tipus CITYMAX de
Carandini o equivalent 23,5W, 3000K incloent driver programat segons
indicacions municipals, sistema de protecció adicional contra
sobretensions, cablejats i elements auxiliars, fixada a columna. (P - 67)

433,89 36,000 15.620,04

12 FGD2344D u Placa de connexió a terra d'acer, quadrada (massissa), de superfície
0,25 m2, de 3 mm de gruix, soterrada i connectada a punt de llum,
totalment instal·lada (P - 64)

35,64 36,000 1.283,04

13 FG380902 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat
superficialment, amb p.p. de conductor enfundat per a conduccions
metàl·liques i pujades a columna. (P - 63)

3,44 726,000 2.497,44

14 FG31H554 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RVFV, tetrapolar, de secció 4 x 6 mm2, amb armadura de
fleix d'acer i coberta del cable de PVC, col·locat en tub (P - 62)

3,11 726,000 2.257,86

15 FHGAU206 u Armari de protecció i control d'enllumenat públic de 520x520 mm en
planta tipus Monolit 2S d'Arelsa o equivalent, amb fins a 6 sortides,
fins a 15kw, sòcol i bancada, amb mòdul de telegestió inclòs, amb
sistema de regulació autònoma, totalment instal·lat, connectat i provat,
s'inclou base de formigó d'ancoratge i tot el petit material auxiliar
necessari de connexió i muntatge. (P - 65)

12.374,21 0,334 4.132,99

16 X00000EN pa Partida alçada a justificar per a la realització dels pagaments a
companyia elèctrica en concepte a la nova escomesa elèctrica
associada a la xarxa d'enllumenat públic  (P - 118)

3.000,00 0,334 1.002,00

17 GG380000 u Legalització de la xarxa d'enllumenat públic, incloent projecte elèctric
(P - 114)

700,00 0,334 233,80

TOTAL CAPÍTOL 01.03.05 49.374,41

OBRA 01 PRESSUPOST 3647-PC-02

SUOBRA 03 TRAM 2

CAPÍTOL 06 ESTRUCTURES

1 F2225123 m3 Excavació de rases i pous, en qualsevol tipus de terreny, incloent part
proporcional de roca, amb mitjans mecànics i manuals, amb càrrega
manual i mecànica de terra sobre camió o contenidor, incloent
transports interiors necessaris (P - 15)

9,85 67,200 661,92

2 F227500F m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa, amb compactació del 95% PM (P -
18)

2,30 78,000 179,40

EUR
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3 F3Z112T1 m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó
HL-150/B/20 de consistència tova i grandària màxima del granulat 20
mm, incloent mitjans auxiliars necessaris per a la seva col·locació (P -
25)

6,53 78,000 509,34

4 G3J21610 m3 Escullera amb blocs de pedra granítica/calcàrea conformada de fins a
400 kg de pes, col·locats amb pala carregadora (P - 97)

75,35 150,000 11.302,50

5 F31521N1 m3 Formigó no estructural per a rebliments puntuals de rases, pous i
fonaments, HNE-15/B/20, de consistència tova i grandària màxima del
granulat 20 mm, abocat des de camió (P - 21)

67,05 39,000 2.614,95

TOTAL CAPÍTOL 01.03.06 15.268,11

OBRA 01 PRESSUPOST 3647-PC-02

SUOBRA 03 TRAM 2

CAPÍTOL 07 FERMS I PAVIMENTS

1 F9F15205 m2 Paviment de llambordins de formigó de forma rectangular de 24x16x7
tipus Tegula Art color corten de Breinco o equivalent amb part
propocional de peces tipus Terana green 17,8x20,8x7 per a formació
de franges vegetals, amb especejament segons plànols de detall,
col·locats amb base de morter i sorra per a reblert de juntes (P - 36)

29,44 868,000 25.553,92

2 F9E1320N m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a,
col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:0,5:4 i beurada de ciment
pòrtland, de qualsevol tipologia de peces, incloent franges especials
per a marcat de franges per a invidents (P - 35)

16,61 20,000 332,20

3 F936NM51 m3 Base per a paviment de formigó d'ús no estructural de resistència a
compressió de 15 N/mm2, consistència tova i grandària màxima del
granulat 20 mm, HNE-15/B/20, abocat amb transport interior mecànic
amb estesa i piconatge manual, acabat reglejat (P - 28)

75,37 133,200 10.039,28

4 F9365H11 m3 Paviment de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió amb estesa i
vibratge manual, amb acabat fratassat amb helicòpter acabat semifi (P
- 27)

76,38 9,000 687,42

5 F9K5VC00 m2 Tractament superficial mitjançant la realització d'un poliment del
paviment asfàltic mitjançant sistema RS d'AsphaltPlus acabat
Boulevard o equivalent, incloent el desbast de tota la superfície
mitjançant diamant meàl·lic per visualitzar l'àrid i planificar el paviment,
neteja del paviment per a posterior beurada, beurada bituminosa
subministrada i aplicada en el paviment per a tapar les imperfeccions
de l'asfalt, polit de remats i bores i afinat de la superfície amb diamanat
metàl·lic per eliminar l'excés de beurada; amb certificació RD>45
classe e.  (P - 42)

11,03 2.480,000 27.354,40

6 F965A6DD m Vorada recta de peces de formigó tipus T3 de 17x28x100 cm, segons
UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15
N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 20 cm d'alçària,
rejuntada amb morter, amb excavacions necessàries, preparció de
base i càrrega de materials excavats, incloent part proporcional de
vorades bústia per a embornals.  (P - 32)

29,05 40,000 1.162,00

7 F965A1C9 m Vorada de peces de formigó col·locada en alineacions rectes i corbes,
doble capa, amb secció normalitzada tipus tauló de 15x25 cm, segons
UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15
N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 20 a 25 cm d'alçària,
rejuntada amb morter, amb excavacions necessàries, preparció de
base i càrrega de materials excavats (P - 29)

28,27 225,000 6.360,75

8 F965A5E9 m Vorada tipus Tessina terana de 40x17,3 color corten de Breinco o
equivalent, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15
N/mm2 de resistència mínima a compressió i fins a 20cm d'alçària,
rejuntada amb morter, amb excavacions necessàries, preparció de
base i càrrega de materials excavats (P - 31)

34,09 130,000 4.431,70

9 F985A709 m Vorada remontable de peces de formigó, doble capa, de
característiques geomètriques equivalents a l'existent, col·locada

38,93 80,000 3.114,40
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sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència
mínima a compressió i fins a 20cm d'alçària, rejuntada amb morter,
amb excavacions necessàries, preparció de base i càrrega de
materials excavats (P - 34)

10 F97422EA m Rigola de 20 cm d'amplària amb peces de morter de ciment de color
blanc, de 20x20x8 cm, col·locades amb morter i rejuntades amb
beurada de ciment blanc, col·locada sobre base de formigó no
estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 20 a
25 cm d'alçària, amb part proporcional de peces de transició
trapezoïdals fins a 30 cm d'amplada en els entroncaments
d'embornals i sobregruix de formigó per a protecció lateral de la rigola
per procediment constructiu, incloent excavació de rasa i compactació
prèvia de base.  (P - 33)

17,51 110,000 1.926,10

11 F9H11752 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf
B60/70 S, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria
semidensa per a capa de rodadura i granulat granític, estesa i
compactada (P - 37)

63,18 316,800 20.015,42

12 F9H11J52 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 base B
50/70 G, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria grossa
per a capa base i granulat calcari, estesa i compactada (P - 38)

61,07 101,520 6.199,83

13 F9J12X40 m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica específica per a
reg d'imprimació, tipus ECI, amb dotació 1 kg/m2. (P - 40)

0,57 729,000 415,53

14 F9J13J40 m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B4
ADH(ECR-1), amb dotació 1 kg/m2 (P - 41)

0,59 1.880,000 1.109,20

15 F9H1DESP u Desplaçament i retirada d'equip d'asfaltat complert incloent maquinària
de fressat i reg d'imprimació en dia previ.  (P - 39)

2.000,00 1,000 2.000,00

TOTAL CAPÍTOL 01.03.07 110.702,15

OBRA 01 PRESSUPOST 3647-PC-02

SUOBRA 03 TRAM 2

CAPÍTOL 08 ELEMENTS D'URBANITZACIÓ

1 FQ13S240 u Banc de bloc de formigó tipus Pausa Side 175x45x60, color fusion de
Breinco o equivalent, col·locat sobre paviment amb fixacions
químiques fixades a la base.  (P - 70)

661,40 15,000 9.921,00

2 FQ13M220 u Banc de bloc de formigó tipus Pausa Side 90x45x60, color fusion de
Breinco o equivalent, col·locat sobre paviment amb fixacions
químiques fixades a la base.  (P - 69)

432,40 6,000 2.594,40

3 FQ13T050 u Cadira de bloc de formigó tipus circle puff D45x45, color fusion de
Breinco o equivalent, col·locat sobre paviment amb fixacions
químiques fixades a la base.  (P - 71)

191,02 7,000 1.337,14

4 FQ13T054 u Cadira de bloc de formigó tipus circle puff D60x50, color fusion de
Breinco o equivalent, col·locat sobre paviment amb fixacions
químiques fixades a la base.  (P - 72)

278,02 4,000 1.112,08

5 FQ22PC80 u Paperera de bloc de formigó tipus leg D45x85, color fusion de Breinco
o equivalent, col·locat sobre paviment amb fixacions químiques
fixades a la base.  (P - 73)

394,24 3,000 1.182,72

6 FQ113551 u Conjunt de taula i 2 bancs de fusta de pi tractada en autoclau classe
IV, de 204x67x74 cm (taula) i 204x40x45 cm (bancs), sense respatller
i amb estructura metàl·lica, col·locat amb base de formigó correguda i
amb els cantells amb matavius, amb certificat d'orígen de la fusta,
sense tractament de creosotat, sense estelles, amb una densitat
mínima de la fusta de 600kg/m3, una humitat màxima del 19%, amb
tractament antifong i antiputrefacció, amb tractament antienvelliment
de protecció contra agent biòtics i tractament antigrafiti permanent
compatible amb tractaments protectors.  (P - 68)

1.648,13 2,000 3.296,26

7 GAR1U010 m Barana de fusta de pi de flandes tractada a l'autoclau nivell IV, tipus
Cap de Creus de Disseny Barraca o equivalent, col·locada amb base
de formigó (P - 102)

46,58 55,000 2.561,90

EUR

ITINERARI PER A VIANANTS I CICLISTES BV-5202, PK 0+000 A PK 1+230
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PRESSUPOST Pàg.: 24

TOTAL CAPÍTOL 01.03.08 22.005,50

OBRA 01 PRESSUPOST 3647-PC-02

SUOBRA 03 TRAM 2

CAPÍTOL 09 SENYALITZACIÓ I ABALISSAMENTS

1 GAR1U011 m Subministre, col·locació i muntatge de barrera mixta de seguretat
metàl·lica i fusta, amb separador, tipus BEAM N2-S2R de HIASA o
equivalent amb suports c-100 folrats amb fusta clavats a terra cada
2m, amb part proporcional de suports fixats mecànicament en
estructura segons plànols de detall i abatiments als extrems. Nivell de
contenció N2, amplària de treball w4 i una severitat de impacte de
classe A, segons norma EN 1317-1-2, col·locada en trams rectes i
corbs.  (P - 103)

80,57 85,000 6.848,45

2 GBB11251 u Placa amb làmina reflectora de nivell 2 d'intensitat d'alumini, circular
de 60 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament,
(P - 105)

57,46 1,000 57,46

3 GBB21201 u Placa amb làmina reflectora de nivell 2 d'intensitat quadrada 60x60,
per a senyals de trànsit, fixada mecànicament (P - 107)

70,52 2,000 141,04

4 GBB3C620 u Placa complementària per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de
60x20 cm, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA2, fixada al
senyal (P - 108)

63,55 1,000 63,55

5 GBBZ1220 m Suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm o
circular estriat de D90mm, en alumini, col·locat a terra formigonat (P -
110)

23,25 9,000 209,25

TOTAL CAPÍTOL 01.03.09 7.319,75

OBRA 01 PRESSUPOST 3647-PC-02

SUOBRA 03 TRAM 2

CAPÍTOL 10 JARDINERIA

1 FR43F43B u Subministrament de Laurus nobilis de perímetre de 18 a 20 cm, en
contenidor de 50 l (P - 76)

282,24 4,000 1.128,96

2 FR412M2D u Subministrament de Cotinus Goggyria amb ramificació arbustiva, en
contenidor de 50 l (P - 75)

201,00 11,000 2.211,00

3 FR4GD834 u Subministrament de Photinia little (x) Red Robin d'alçària de 30 a 40
cm, en contenidor de 3 l (P - 78)

4,02 249,000 1.000,98

4 FR61235A u Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 18 a 25 cm
de perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a partir del coll de l'arrel),
excavació de clot de plantació de 100x100x80 cm amb mitjans
mecànics, en pendent, reblert del clot amb substitució total de terra de
l'excavació per terra de jardineria, primer reg i càrrega de les terres
sobrants a camió (P - 79)

78,73 15,000 1.180,95

5 FR662228 u Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor d'1,5 a 3 l, amb
retirada puntual de mulch i tall de geotèxtil, excavació de clot de
plantació de 30x30x30 cm amb mitjans manuals, reblert del clot amb
substitució total de terra de l'excavació per terra de jardineria, primer
reg i càrrega de les terres sobrants a camió (P - 80)

2,95 999,000 2.947,05

6 FRZ22A23 u Aspratge doble d'arbre mitjançant 2 rolls de fusta de pi tractada en
autoclau de secció circular, de 10 cm de diàmetre i 2,5 m de llargària,
clavat al fons del forat de plantació 30 cm, i amb 2 abraçadores
regulables de goma o cautxú (P - 81)

29,75 15,000 446,25

7 G2241010 m2 Acabat i allisada de talussos, amb mitjans mecànics i manuals (P - 88) 1,03 430,000 442,90
8 F7B451B0 m2 Geotèxtil antiarrels format per feltre de polièster no teixit lligat

mecànicament de 110 a 130 g/m2, col·locat sense adherir, amb part
1,93 430,000 829,90
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PRESSUPOST Pàg.: 25

proporcional de solapaments (P - 26)
9 FR3SE212 m2 Encoixinament amb escorça de pi de 10 a 35 mm o mulch,

subministrada a granel, escampada amb retroexcavadora petita i
mitjans manuals en capa uniforme de gruix 10 cm (P - 74)

4,84 430,000 2.081,20

10 IZ00ANYG u Any de garantia de la jardineria, incloent la totalitat de regs amb cuba
necessaris durant un any, podes, neteges i reposicions requerides. (P
- 116)

5.876,82 0,334 1.962,86

TOTAL CAPÍTOL 01.03.10 14.232,05

OBRA 01 PRESSUPOST 3647-PC-02

SUOBRA 03 TRAM 2

CAPÍTOL 11 GESTIÓ DE RESIDUS

1 G2R35067 m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
camió i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics (P - 92)

3,84 463,543 1.780,01

2 G2RA7LP0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb
una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504
segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002),
incloent cànon d'abocament (P - 95)

3,15 463,543 1.460,16

3 G2R54267 m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus,
amb camió i temps d'espera per a la càrrega a màquina (P - 93)

4,68 563,301 2.636,25

4 G2RA61H0 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de formigó
inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002), incloent cànon d'abocament (P - 94)

5,80 152,307 883,38

5 G2RAAGLO m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de mescles
bituminoses amb una densitat 1,48 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170302 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002), incloent cànon d'abocament (P - 96)

5,92 304,440 1.802,28

TOTAL CAPÍTOL 01.03.11 8.562,08

OBRA 01 PRESSUPOST 3647-PC-02

SUOBRA 03 TRAM 2

CAPÍTOL 12 VARIS

1 XPA000SV pa Partida alçada d'abonament íntegre per a la senyalització provisional
d'obres durant la totalitat de duració de les obres i fases necessàries
d'execució, incloent esborrat de senyalització existent, tapat o retirada
de la senyalització vertical existent, tota la senyalització vertical,
horitzontal, abalisaments, tanques, senyalització lluminosa i
proteccions d'obres així com el seu trasllat durant cada fase d'obra,
senyalistes per a pas alternatiu de trànsit o moviments, muntatges i
desmuntatges dels semàfors portàtils, fressat de senyalització d'obra,
reposició de tota aquella senyalització vertical i/o horitzontal existent
que hagi quedat malmesa per les obres, col·locació i retirada de
cartells per a desviaments, itineraris de vianants i camins alternatius
durant cada fase d'obra. Segons indicacions de la DO i CSS per a
cada fase d'obra.
(P - 0)

10.000,00 0,150 1.500,00

2 XPA000IM pa Partida alçada a justificar per a l'execució d'actuacions sobrevingudes
sorgides durant el desenvolupament de les obres. (P - 0)

36.000,00 0,250 9.000,00

TOTAL CAPÍTOL 01.03.12 10.500,00

EUR
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OBRA 01 PRESSUPOST 3647-PC-02

SUOBRA 04 TRAM 3

CAPÍTOL 01 ENDERROCS

1 F9Z1U010 m Tall de paviments de qualssevol tipus amb disc de diamant i amb
qualsevol gruix (P - 43)

1,54 100,000 154,00

2 F2194XC5 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa de 20 cm de gruix mig,
amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i suport de
compressor manual i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió
o contenidor (P - 6)

5,11 70,000 357,70

3 G219Q200 m2 Fresat per cm de gruix de paviment de mescles bituminoses i càrrega
sobre camió, incloent neteja posterior de la superfície (P - 84)

0,23 12.000,000 2.760,00

TOTAL CAPÍTOL 01.04.01 3.271,70

OBRA 01 PRESSUPOST 3647-PC-02

SUOBRA 04 TRAM 3

CAPÍTOL 02 MOVIMENT DE TERRES

1 G2243011 m2 Repàs i piconatge d'esplanada o caixa de paviment de qualsevol
amplada, amb mitjans mecànics i compactació del 95 % PM (P - 89)

1,87 70,000 130,90

2 G2212102 m3 Excavació per a caixa de paviment en qualsevol tipus de terreny,
incloent part proporcional de roca, realitzada amb pala excavadora i
càrrega indirecta sobre camió amb transport interior inclòs (P - 87)

5,25 16,800 88,20

3 G226K211 m3 Estesa i piconatge de tot-u artificial d'aportació, en tongades de 20 cm
de gruix, com a màxim, amb compactació del 98 % PM, utilitzant corró
vibratori autopropulsat de dimensions petites, i amb necessitat
d'humectació i transport interior (P - 90)

20,59 16,800 345,91

TOTAL CAPÍTOL 01.04.02 565,01

OBRA 01 PRESSUPOST 3647-PC-02

SUOBRA 04 TRAM 3

CAPÍTOL 03 FERMS I PAVIMENTS

1 F9H11752 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf
B60/70 S, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria
semidensa per a capa de rodadura i granulat granític, estesa i
compactada (P - 37)

63,18 154,080 9.734,77

2 F9H11J52 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 base B
50/70 G, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria grossa
per a capa base i granulat calcari, estesa i compactada (P - 38)

61,07 183,120 11.183,14

3 F9J12X40 m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica específica per a
reg d'imprimació, tipus ECI, amb dotació 1 kg/m2. (P - 40)

0,57 70,000 39,90

4 F9J13J40 m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B4
ADH(ECR-1), amb dotació 1 kg/m2 (P - 41)

0,59 2.070,000 1.221,30

5 F9H1DESP u Desplaçament i retirada d'equip d'asfaltat complert incloent maquinària
de fressat i reg d'imprimació en dia previ.  (P - 39)

2.000,00 1,000 2.000,00

TOTAL CAPÍTOL 01.04.03 24.179,11

OBRA 01 PRESSUPOST 3647-PC-02
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SUOBRA 04 TRAM 3

CAPÍTOL 04 SENYALITZACIÓ I ABALISSAMENTS

1 FBATU010 u Jordana de treball per a la realització de la senyalització horitzontal de
l'obra, amb execució de la totalitat de la senyalització horitzontal
necessària segons plànols i indicacions de la direcció facultativa,
incloent el desplaçament de maquinària necessari, personal,
premarcatge i dues capes de pintura acrílica. (P - 45)

1.250,00 1,000 1.250,00

TOTAL CAPÍTOL 01.04.04 1.250,00

OBRA 01 PRESSUPOST 3647-PC-02

SUOBRA 04 TRAM 3

CAPÍTOL 05 GESTIÓ DE RESIDUS

1 G2R35067 m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
camió i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics (P - 92)

3,84 20,160 77,41

2 G2RA7LP0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb
una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504
segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002),
incloent cànon d'abocament (P - 95)

3,15 20,160 63,50

3 G2R54267 m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus,
amb camió i temps d'espera per a la càrrega a màquina (P - 93)

4,68 180,900 846,61

4 G2RAAGLO m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de mescles
bituminoses amb una densitat 1,48 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170302 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002), incloent cànon d'abocament (P - 96)

5,92 180,900 1.070,93

TOTAL CAPÍTOL 01.04.05 2.058,45

OBRA 01 PRESSUPOST 3647-PC-02

SUOBRA 04 TRAM 3

CAPÍTOL 06 VARIS

1 XPA000SV pa Partida alçada d'abonament íntegre per a la senyalització provisional
d'obres durant la totalitat de duració de les obres i fases necessàries
d'execució, incloent esborrat de senyalització existent, tapat o retirada
de la senyalització vertical existent, tota la senyalització vertical,
horitzontal, abalisaments, tanques, senyalització lluminosa i
proteccions d'obres així com el seu trasllat durant cada fase d'obra,
senyalistes per a pas alternatiu de trànsit o moviments, muntatges i
desmuntatges dels semàfors portàtils, fressat de senyalització d'obra,
reposició de tota aquella senyalització vertical i/o horitzontal existent
que hagi quedat malmesa per les obres, col·locació i retirada de
cartells per a desviaments, itineraris de vianants i camins alternatius
durant cada fase d'obra. Segons indicacions de la DO i CSS per a
cada fase d'obra.
(P - 0)

10.000,00 0,050 500,00

2 XPA000IM pa Partida alçada a justificar per a l'execució d'actuacions sobrevingudes
sorgides durant el desenvolupament de les obres. (P - 0)

36.000,00 0,050 1.800,00

TOTAL CAPÍTOL 01.04.06 2.300,00

EUR
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ITINERARI PER A VIANANTS I CICLISTES BV-5202, PK 0+000 A PK 1+230
TM SANT JULIÀ DE VILATORTA

RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 1

NIVELL 2: SUOBRA Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

SUOBRA 01.01  TRAM 1.1 316.507,11

SUOBRA 01.02  TRAM 1.2 247.302,91

SUOBRA 01.03  TRAM 2 273.383,73

SUOBRA 01.04  TRAM 3 33.624,27

OBRA 01 PRESSUPOST 3647-PC-02 870.818,02

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
870.818,02

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

NIVELL 1: OBRA Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

OBRA 01 PRESSUPOST 3647-PC-02 870.818,02

870.818,02

EUR

ITINERARI PER A VIANANTS I CICLISTES BV-5202, PK 0+000 A PK 1+230
TM SANT JULIÀ DE VILATORTA

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.......................................................................... 870.818,02

13 % DESPESES GENERALS SOBRE 870.818,02........................................................... 113.206,34

6 % BENEFICI INDUSTRIAL SOBRE 870.818,02.............................................................. 52.249,08

SEGURETAT I SALUT........................................................................................................ 18.000,00

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE 1.054.273,44

21 % IVA SOBRE 1.054.273,44.......................................................................................... 221.397,42

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE AMB IVA INCLÒS 1.275.670,86

Aquest pressupost d'execució per contracte (IVA inclòs) puja a

un milió dos-cents setanta-cinc mil sis-cents setanta euros amb vuitanta-sis cèntims

Sant Julià de Vilatorta, maig de 2018

        Directors del Projecte                       Redactor de Projecte

     Hugo Moreno i Lorena Pérez                       Félix Belmar López
     Oficina Tècnica de Mobilitat              Enginyer Tècnic d´Obres Públiques
       i Seguretat Viària Local
        Diputació de Barcelona
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