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NECESSITAT ADMINISTRATIVA, OBJECTE I ÀMBIT D'APLICACIÓ

És objecte d'aquest plec de prescripcions tècniques (en endavant PPT), la descripció dels treballs
i l'establiment de les condicions tècniques que regeixen el contracte per a l'execució de les
operacions de vigilància i ajuda a la vialitat, de les operacions de conservació i de les operacions
de programació, seguiment i control indicades en els annexos números 2, 3 i 4 d’aquest PPT,
respectivament, així com de les corresponents unitats complementàries indicades a l'annex
número 5 d'aquest PPT, en les millors condicions possibles de qualitat i de servei a l'usuari.
Aquestes operacions es realitzaran, durant el termini establert en aquest PPT i en el corresponent
plec de clàusules administratives particulars (en endavant PCAP), en els trams de carreteres
indicats en l'annex número 1 d'aquest PPT, com també en els ramals d’enllaços, rotondes,
interseccions, calçades laterals i trams que hagin perdut funcionalitat de carretera i que formen
part de les esmentades carreteres, independentment de l’increment del 10% descrit en l’apartat
8.3 d’aquest PPT.
Els treballs i establiment de condicions tècniques que es descriuen en aquest plec
s’emmarquen en la dinàmica operativa per la conservació de les carreteres de titularitat de la
Generalitat de Catalunya gestionades directament pel Departament de Territori i Sostenibilitat
de la Generalitat de Catalunya, mitjançant la Direcció General d’Infraestructures de Mobilitat
(DGIM).
Aquest contracte respon a la necessitat de garantir un estat correcte de conservació,
manteniment i millora contínua de les carreteres de titularitat de la Generalitat de Catalunya
gestionades directament pel Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de
Catalunya, mitjançant la Direcció General d’Infraestructures de Mobilitat, assegurant, en tot
moment, les condicions mínimes de seguretat i funcionalitat d’aquestes carreteres, de conformitat
amb les condicions particulars i les característiques tècniques i objectives que figuren en aquest
PPT.
L’article 99 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes en el sector públic, per la qual
es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del
Consell 2014/23/ UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (en endavant LCSP), estableix
que, sempre que la naturalesa o l’objecte del contracte ho prevegi, es procurarà la realització
independent de les seves parts mitjançant la seva divisió en lots i que es pot limitar el nombre
de lots.
Aquest contracte no és divisible en lots atès la pròpia naturalesa del contracte. Qualsevol
divisió suposaria una mala execució de les tasques i un decrement de la seguretat viaria per
l’usuari.

1

Plec de prescripcions tècniques

2

Conservació Integral litoral

DISPOSICIONS GENERALS
2.1

2.1.1

Actors que intervenen en el desenvolupament del contracte i forma de
relacionar-se entre ells

El responsable del contracte

S’anomena responsable del contracte (en endavant responsable) el personal de l’Administració
que es determina en l’apartat S del Quadre de característiques del PCAP.
El responsable ha d’exercir les funcions establertes en l’article 62 de la LCSP i, especialment, ha
de dirigir i inspeccionar les actuacions que es realitzin dins l'àmbit del contracte, per tal que
aquestes serveixin de la millor manera als interessos i objectius que la Direcció General
d’Infraestructures de Mobilitat estableixi.
El responsable ha de donar també les instruccions necessàries a fi d’assegurar la correcta
realització del treballs amb la seguretat que correspongui, així com les ordres d'execució
d'operacions no programades al contractista en cas d'urgent necessitat.
El responsable disposa del personal de la DGIM, o d’un suport tècnic extern contractat, per fer el
seguiment i inspecció dels treballs de conservació que es realitzin dins de l’àmbit d’aquest PPT.
2.1.2

El contractista

L’adjudicatari del contracte ha de complir el que s’estableix en aquest PPT i en el corresponent
PCAP i que rebrà la denominació d'Adjudicatari-contractista o, més breument i d'ara endavant,
contractista.
El contractista ha de disposar necessàriament d’un delegat i dos caps de Treballs de conservació
que han de complir amb els requisits establerts en l’apartat 6.1 Personal d’aquest PPT.
Les figures del delegat i la dels caps de Treballs han d’estar cobertes per persones diferents.
L'Administració pot instar al contractista per tal que nomeni un nou delegat o cap de Treballs i, si
escau, qualsevol personal que depengui d'ells, quan es justifiqui per causa del desenvolupament
dels treballs. Aquest nomenament ha de comptar amb l'acceptació de l'Administració. En el
supòsit que el contractista volgués canviar el delegat o algun cap de Treballs, aquest ha de ser
prèviament acceptat per l'Administració.
Així mateix, la DGIM pot designar en qualsevol moment de l'execució del contracte personal propi
o de tercers per actuar amb caràcter de colꞏlaborador als efectes de la inspecció dels treballs
inclosos en l'àmbit d'aquest PPT. El contractista està obligat, en aquest cas, a aportar tota la
documentació en relació amb el contracte que li sigui reclamada.
En qualsevol cas, la DGIM pot actuar en els trams de carretera objecte d'aquest contracte amb
mitjans propis o de tercers, sense que això suposi cap dret complementari o suplementari per al
contractista.
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Relacions del contractista amb l'Administració

Durant el desenvolupament dels treballs objecte d'aquest PPT, la relació entre el contractista i
l'Administració ha de desenvolupar-se a través del responsable i del delegat.
3

DESCRIPCIÓ DELS TREBALLS
3.1

Definicions

Operació de vigilància i ajuda a la vialitat (OVAV): tota operació que inclou els treballs i serveis
necessaris per detectar totes les actuacions necessàries per mantenir els nivells de servei i de
seguretat que corresponguin a les característiques de cadascuna de les carreteres i els seus
elements constitutius objecte d’aquest PPT.
Operació de conservació (OC): tota operació que s'hagi de dur a terme per a la conservació
integral ordinària de les carreteres i dels seus elements constitutius amb l’objectiu de mantenir el
nivell de servei per al qual van ser projectades i construïdes.
Operació de programació, seguiment i control (OPSiC): tota operació que inclou els
treballs necessaris per a l’estudi, la programació, el seguiment, el control i l’obtenció de la
informació necessària per dur a terme les operacions de conservació i les operacions de
vigilància i ajuda a la vialitat.
Unitat complementària (UC): tota unitat d'obra o material que es pugui portar a terme de manera
complementària o addicional a una OC, OVAV o OPSiC determinada. Cada OC, OVAV i OPSiC
preveu en la seva definició una relació, no exhaustiva, de les UC que hi poden estar relacionades.
Altres conceptes (AC): tota partida o operació que no és OVAV, OC, OPSiC o UC.
Totes les OVAV, OC, OPSiC i UC s’han de realitzar amb tots els mitjans de personal, maquinària,
materials i mitjans auxiliars que calguin per a la seva bona execució.
En l’execució de totes les OVAV, OC, OPSiC i UC s’ha de tenir molta cura amb l'establiment i la
posterior retirada de la senyalització que correspongui als treballs que es realitzin, d'acord amb
la instrucció 8.3-IC de senyalització d'obres i/o altres normes que hi siguin d'aplicació, les quals
el contractista està obligat a conèixer i aplicar, de tal manera que no es puguin restablir les
condicions normals de circulació fins que no s'hagi retirat aquesta senyalització provisional.
Aquesta senyalització s’haurà d’instal·lar de manera immediata quan el contractista conegui
l’existència de qualsevol problema de seguretat viària.
Les OVAV, OC i OPSiC objecte del present PPT són indicades i definides en els annexos
números 2, 3 i 4 respectivament.
A aquest efecte, cada OVAV, OC i OPSiC tenen la seva fitxa, en la qual s'indica el seu codi, la
unitat d’amidament, el nom, la data en què s'ha revisat la fitxa per darrera vegada, la descripció,
la prioritat, el procediment i les condicions d'execució, les condicions d’amidament i d’abonament
i les UC que s’hi poden relacionar.
Per a tot el que no estigui expressament establert en les esmentades fitxes d’OVAV, OC i OPSiC
són aplicables les prescripcions que per a l'execució de les unitats d'obra i per a la qualitat dels
materials estableixin els articles corresponents del vigent Pliego de prescripciones técnicas
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generales para obras de carreteras y puentes (PG-3), així com el vigent Pliego de prescripciones
técnicas generales para obras de conservación de carreteras (PG-4), ambdós del Ministerio de
Fomento, i altres normes i reglaments sectorials que siguin d’aplicació.
Es consideraran operacions programades (o programables) les OVAV, OC i OPSiC que són
planificades anticipadament i són susceptibles de periodicitat. Aquestes operacions programades
tenen per objecte mantenir els elements de la carretera en els nivells d'estat adients per assolir
els corresponents nivells de servei. En general, per a aquestes operacions programades es
poden establir unes freqüències o quanties recomanables.
La major part de les operacions tenen la consideració de programades i s’han d’establir i detallar
en els plans anuals, programes mensuals i setmanals de conservació, que s'establiran segons
el que s'indica en l’apartat 4 d'aquest PPT.
Es consideraran operacions no programades (o no programables) les actuacions de reparació
i substitució d'elements danyats bruscament per l'acció del trànsit i intervencions d'urgència per
circumstàncies ambientals o del mateix trànsit.
Per exclusió, seran no programades totes les OVAV, OC i UC que no hagin estat detallades en
els plans i programes de conservació, les quals s'hauran de realitzar, en general, per raons
imprevistes i per mantenir el nivell de servei o de seguretat de la carretera. El manteniment
correctiu, malgrat el seu caràcter intrínsec d’OVAV, OC, OPSiC i UC no programada, ha de
figurar en els plans i programes de conservació, sempre que sigui possible.
Una OVAV, OC, OPSiC o UC determinada es pot considerar tant programada com no
programada, en funció de les circumstàncies que determinin la necessitat de la seva execució.
El contractista està obligat a realitzar les OVAV, OC, OPSiC i UC programades o no programades
que consten en els annexos d'aquest PPT.
La quantitat de OC, OVAV, OPSiC i UC programades o no programades no implica cap variació
en els preus contractats.
Actuacions o treballs de conservació ordinària: tota OVAV, OC, OPSiC i UC d’aquest PPT.
3.1.1

Treballs d’operacions de vigilància i ajuda a la vialitat (OVAV)

Són les operacions que inclouen els treballs i serveis necessaris per detectar, resoldre i executar
totes les actuacions necessàries per mantenir els nivells de servei i de seguretat que
corresponguin a les característiques de cadascuna de les carreteres i els seus elements
constitutius objecte del PPT.
A excepció de la vigilància i els tractaments preventius de vialitat hivernal, aquestes operacions
són difícilment programables, ja que depenen de factors imprevisibles com ara la meteorologia o
els accidents, etc.
El contractista ha d’estar disponible durant les 24 hores del dia, inclosos festius, per donar
resposta als serveis d’ajuda a la vialitat, a partir de l’activació per part del Centre de Control Viari
de la Generalitat de Catalunya (en endavant CCV) o del responsable (correcció d’anomalies i
defectes que puguin afectar les condicions normals de vialitat i seguretat, atenció a accidents i a
incidències que obstaculitzin la circulació, o puguin ser causa d’inseguretat i la col·locació, el
manteniment i la retirada de senyalització ocasional).
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El contractista ha d’executar tots els serveis de vigilància i ajuda a la vialitat durant les 24 hores
del dia, inclosos festius (inclosa la vigilància amb recorreguts mínims, petits treballs de
conservació que puguin executar amb els propis mitjans de l’equip d’ajuda a la vialitat, correcció
d’anomalies i defectes que puguin afectar les condicions normals de vialitat i seguretat, atenció
a accidents i a incidències que obstaculitzin la circulació o puguin ser causa d’inseguretat i la
col·locació, el manteniment i la retirada de senyalització ocasional).
Aquesta definició ha de quedar protocol·litzada a l’inici dels treballs, així com en cada moment
en què es canviï el model de funcionament.
Aquests treballs es defineixen a les corresponents fitxes de l’annex número 2 d’aquest PPT.
En cas de necessitat, el responsable pot disposar dels mitjans humans i materials del contractista
per fer treballs d’operacions de vigilància i ajuda a la vialitat fora de l’àmbit establert en aquest
PPT.
3.1.2

Treballs d’operacions de conservació (OC)

Són totes les operacions periòdiques que s'han de dur a terme per a la conservació ordinària de
les carreteres i els seus elements constitutius que integren l’obra civil, abalisament, senyalització
horitzontal, senyalització vertical, barreres de seguretat i instal·lacions de la carretera, amb
l’objectiu de mantenir el nivell de servei per al qual va ser projectada i construïda.
Aquestes operacions es quantifiquen sempre per unitats d'amidament i es programen anualment,
mensualment i setmanalment. Aquesta programació s’ajustarà en funció de les necessitats que
es manifestin a partir dels reconeixements de l'estat dels elements que es realitzin.
Aquests treballs es defineixen a les corresponents fitxes d'OC de l'annex número 3 d'aquest PPT.
En cas de necessitat, el responsable pot disposar dels mitjans humans i materials del contractista
per fer treballs d’operacions de conservació fora del àmbit establert en aquest PPT.
3.1.3

Treballs d’operacions de programació, seguiment i control (OPSiC)

Són totes les operacions necessàries per a l’estudi, la programació, el seguiment, el control i
l’obtenció de la informació necessària per dur a terme les operacions de conservació i les
operacions de vigilància i ajuda a la vialitat.
S’inclouen en aquest grup els treballs definits en les corresponents fitxes d’OPSiC de l’annex
número 4 d’aquest PPT.
L’operació 09031 “Serveis de programació, seguiment i control de l’execució” s’ha de realitzar
mensualment des de l’inici fins a l’extinció del contracte.
La informació que resulti de les operacions 09032, 09033, 09041, 09042, 09043, 09044, 09052,
09053, 09054, 09055, 09056, 09057, 09058, 09059, 09060, 09061 i 09062 ha d’integrar-se
necessàriament dins els sistemes de gestió de la DGIM, altrament no s’abonaran al contractista.
L’abonament es realitza per unitat definida en cada operació. Aquestes operacions són
independents dels treballs que el contractista executi en el marc dels apartats 3.1.1 i 3.1.2
d’aquest PPT.
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Indicadors

La DGIM ha desenvolupat la Gestió Sistematitzada de Manteniment (en endavant GSM) definida
en l’apartat 4.1 d’aquest PPT.
Per poder avaluar la correcta execució de determinades tasques de conservació, el GSM
contempla els següents indicadors:
-

Temps de resposta en executar una operació en funció de les prioritats que marca el
responsable i establertes en els apartats 3.3 i 3.5 d’aquest PPT.
Percentatge de compliment de cada planificació setmanal.

A més, el licitador ha de presentar en la seva oferta altres indicadors diferents als esmentats, que
serviran com a criteri d’adjudicació de la seva oferta.
A l’inici del contracte, el responsable ha de determinar quins indicadors dels oferts s’establiran
en el contracte i, si hi escau, els llindars segons les prioritats establertes en l’apartat 3.3 d’aquest
PPT.
Tots els resultats dels indicadors s’han de presentar periòdicament en els formats i les
especificacions que fixi el responsable, a fi de ser automàticament integrables en els diferents
sistemes de gestió de la DGIM.
3.3

Prioritats

No sempre és possible, amb els recursos disponibles, assolir els nivells desitjables en totes les
prestacions de servei ni en l'estat de tots els elements. Això determina la necessitat d'establir
prioritats.
Es determinen tres tipus de prioritat:
•

Prioritat 1. Aquesta prioritat s'aplica a les operacions que afectin directament la seguretat
de l'usuari o les condicions de circulació per la via.

•

Prioritat 2. Es dona aquesta prioritat a les operacions encaminades a restituir l'estat dels
elements de la carretera que afectin el seu nivell de servei, sempre que no se'ls hagi
d'aplicar la prioritat 1.

•

Prioritat 3. Tenen aquesta prioritat la resta d'operacions.

En la fitxa de cada OVAV, OC i OPSiC dels annexos números 2, 3 i 4 d'aquest PPT es consignen
les prioritats assignades a cadascuna de les operacions.
3.4

Terminis d'execució d'operacions programades

La freqüència i el termini d'execució de les operacions programades són els que s'estableixin en
els plans anuals i programes mensuals i setmanals, tenint en compte el personal, els vehicles, la
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maquinària i els mitjans auxiliars, així com l'aportació dels materials necessaris i l'execució dels
treballs, d'acord amb el que s’estableix per a cada operació en els apartats 3.1.1, 3.1.2 i 3.1.3 i
en els annexos números 2, 3 i 4 d'aquest PPT.
D'acord amb el responsable, es fixarà el moment més adient per a l'execució dels treballs per tal
d'evitar problemes de circulació, encara que això representi realitzar-los en hores nocturnes o
festives, i sense que això representi cap increment en el preu.
3.5

Terminis d'execució d'operacions no programades

En relació amb les operacions no programades, el responsable pot exigir l'execució mitjançant la
corresponent ordre en els terminis següents, en funció de la seva prioritat.
•

Prioritat 1.

De forma immediata, fins a un màxim de 12 h

•

Prioritat 2.

Abans de 48 h

•

Prioritat 3.

Abans d'una setmana natural

Les ordres d'execució de les operacions no programades duen implícit el caràcter preferent
d'aquestes sobre les programades.
3.6

Control de qualitat

El contractista ha d’executar, al seu càrrec i amb un laboratori homologat, el Pla de control de
qualitat que ha de presentar en l’oferta de licitació. El Pla de control s’ha d’ajustar al que es faci
referència a les fitxes d’OC, i en qualsevol cas ha de complir amb el que estableixen el PG-3 i
PG-4.
El responsable ha de donar la conformitat a l’elecció del laboratori escollit pel contractista.
El responsable ha de dirigir la realització dels assaigs que preveu el Pla de control de qualitat
presentat pel contractista, i ha d’obtenir directament del laboratori els resultats, que ha d’analitzar
i validar.
El responsable ha de validar mensualment la relació valorada dels assaigs que el laboratori
presenti al contractista.
En l’oferta el contractista ha de presentar, a més del Pla de control de qualitat esmentat, una
relació dels assaigs que inclogui el temps necessari (en dies naturals) per al lliurament dels
respectius resultats, una relació dels materials que formen part del contracte amb marcatge CE.
Tots els resultats dels assaigs de control de qualitat s’han de presentar en els formats i les
especificacions que fixi el responsable, a fi de ser automàticament integrables en els diferents
sistemes de gestió de la DGIM.
El pla de control de qualitat de l’oferta s’ha d’ajustar a l’1% del pressupost de licitació.
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Arbrat i espècies vegetals

En el marc de les operacions de conservació del capítol 3 del pressupost (plantacions, neteges i
talussos), el contractista ha de vetllar per la conservació i protecció de l’arbrat i de les espècies
vegetals de l’àmbit del contracte, i que temporalment puguin veure’s afectats per algun tipus
d’actuació, establint les mesures necessàries i essent al seu càrrec totes les despeses de
reparació o reposició per qualsevol dany o deteriorament causats, prèvia valoració per part del
responsable.
3.8

Polítiques ambientals

El contractista està obligat a aplicar criteris mediambientals en el seu sistema de gestió, i d’acord
amb les polítiques mediambientals de la Direcció General, especialment, en el tractament i gestió
de residus derivats dels treballs de manteniment.
4

INSTRUMENTS DE PROGRAMACIÓ I SEGUIMENT DELS TREBALLS
4.1

Gestió sistematitzada de manteniment

La gestió sistematitzada de manteniment (GSM) té com a objectiu facilitar i millorar la
programació i l'execució de les actuacions de conservació ordinària, estructurant els treballs i
aplicant mitjans informàtics en la formulació dels programes, pressupostos i seguiment de
l'execució, de tal manera que faciliti l'anàlisi de resultats i permeti l'optimització del servei i dels
recursos utilitzats.
Els treballs objecte d'aquest PPT s’han de realitzar dins de l'àmbit de la GSM desenvolupada per
la DGIM.
En aquest sentit, les certificacions mensuals s’han d’obtenir a través de la GSM. Aquestes
certificacions dependran dels comunicats de treball introduïts en la GSM i, alhora, aquests
comunicats de treball han de recollir els elements que conformen l’inventari de la GSM.
El contractista ha de garantir que aquest inventari d’elements es troba dins de la GSM. En cas
contrari, ha d’introduir-lo a càrrec seu. Igualment, el contractista ha de garantir l’actualització
d’aquest inventari.
Actualment la GSM emprada per la DGIM és l’aplicació informàtica INGRID (versió 6), que
gestiona unes bases de dades mitjançant ordinadors personals compatibles amb un sistema
operatiu compatible amb l’oficial de la DGIM. Durant el 2021 es migrarà a la versió 7 d’aquesta
mateixa aplicació i gestionarà una única base de dades a través de plataforma web.
En el cas que es canviï aquesta aplicació informàtica, el contractista ha de realitzar la migració
de les dades de l’antiga aplicació informàtica a la nova.
Qualsevol cost de llicència, ús de llicència, migració de dades i manteniment de l’aplicació
informàtica anirà a càrrec del contractista.
És responsabilitat del contractista el compliment dels requeriments de la GSM desenvolupada
per la DGIM, podent utilitzar els mitjans que consideri necessaris, garantint que els diferents
elements, fluxos de validació i bases de dades, siguin automàticament integrables en els diferents
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sistemes de gestió de la conservació de la DGIM.
La propietat intel·lectual de l’esmentada GSM i de totes les millores i dades introduïdes que es
puguin plantejar en el marc d’aquest contracte, són de la DGIM.
4.2

Tramificació de la xarxa

La tramificació pel que fa a la conservació es fa segons l’estructura definida per la DGIM i
recollida en l’annex número 1 d’aquest PPT.
A banda dels trams de carreteres relacionats a l'annex número 1 d'aquest PPT, podran ésser
objecte i àmbit d’aplicació del present contracte totes aquelles àrees i instal·lacions situades
en zones adjacents als límits anteriorment descrits que, per conveni amb les administracions
encarregades del manteniment de les esmentades àrees, s’acordés que queden incloses dins
de l’àmbit del present contracte.
4.3

Inventari dels elements a conservar i reconeixement del seu estat

Dins de cada fitxa d’OVAV, OC i OPSiC, que podem trobar en els annexos números 2, 3 i 4
d’aquest PPT respectivament, es defineixen els elements de la carretera que són objecte
d’actuacions de conservació, així com les unitats de mesura que s’empren per quantificar aquests
elements.
D’altra banda, tal com indiquen les fitxes 09031 “Serveis de programació, seguiment i control de
l’execució”, 09032 “Inventari dels elements a conservar i reconeixement del seu estat” i 09033
“Inventari sistemàtic amb aparell d’alt rendiment a petició de la DGIM”, recollides a l’annex
número 4 d’aquest PPT, el contractista és responsable de l’establiment i l’actualització
permanents de l’inventari en el marc del GSM de la DGIM.
Aquesta actualització s’ha de transmetre al responsable, com a mínim trimestralment, per a la
seva inclusió en els inventaris de la DGIM, juntament amb l’informe dels treballs executats que
s’indica en l’apartat 4.10. d’aquest PPT.
4.3.1

Exclusions

Queden exclosos del contracte:
a)
b)

El manteniment de les instal·lacions del trànsit del Servei Català de Trànsit.
El manteniment de les xarxes de comunicacions d’operadors externs que utilitzen
canalitzacions i estructures pròpies de les carreteres relacionades a l'annex número 1
d'aquest PPT.

4.3.2

Obsolescència tecnològica

El contractista ha de garantir el funcionament de qualsevol sistema instal·lat en les
infraestructures i instal·lacions de l’àmbit d’aquest PPT durant tot el període de vigència del
contracte.
Si la implementació de nous sistemes motivada per l’obsolescència de materials provoqués la
necessitat d’actualització o reprogramació d’altres sistemes o del software de control, aquesta ha
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de ser realitzada a càrrec del contractista i pel personal especialitzat en els esmentats treballs.
4.4

Estat i funcionament de la carretera

El contractista ha d’establir i actualitzar mensualment un arxiu d'informació de l'estat i
funcionament de la carretera en el marc de la GSM de la DGIM, el qual contindrà com a mínim:
a) Condicions ambientals en què es desenvolupen els treballs:
-

Meteorològics (sol, pluja, vent, boira, neu i/o altres)

-

Il·luminació (nit, dia o artificial)

-

Estat de la calçada (seca, humida o mullada)

b) Circumstàncies no ambientals que alterin el normal desenvolupament dels treballs
(trànsit excepcionalment intens, obres a la carretera, accidents de circulació, proves
esportives, etc.).
c) Alteracions en el nivell de servei de la carretera per causa dels treballs assignats al
contractista, indicant-ne el tipus de restricció i la seva duració.
-

En els treballs realitzats durant el mes en curs.
En els treballs que es realitzaran, amb una antelació mínima d'una setmana.
(Aquestes restriccions requereixen l'aprovació del responsable, a qui se li ha
de proposar conjuntament amb el programa setmanal de treballs).

d) Incidències que determinin la necessitat d'executar operacions no programades,
indicant-ne la prioritat, la data en què s'han produït, la data prevista per a la seva
execució, i la data d’execució en les ja resoltes.
e) Avisos i comunicacions rebuts i tramesos pel Centre de Conservació (el qual es fa
referència en l’apartat 6.3) i del CCV, que no corresponguin al desenvolupament
programat dels treballs, indicant-ne el dia i l’hora de la comunicació, contingut resumit
d'aquesta, persona que l'ha originada i persona o persones a les quals s'ha tramès i
mitjans utilitzats, tant en la recepció com en la transmissió.

4.5

Reconeixement d’estat

Correspon al contractista, a més de l’execució de les operacions de conservació programades i
no programades, la realització de reconeixements periòdics de l’estat dels elements constitutius
de la carretera, per tal de tenir un bon coneixement del seu estat i de la probable evolució que
ajudi a establir el millor possible la programació dels treballs que s’hagin de portar a terme.
Les directrius per la realització d’aquests reconeixements periòdics s’han de fer segons les
directrius del responsable.
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El pla anual

El contractista ha d’elaborar i presentar al responsable, per a la seva revisió i aprovació, durant
el mes de desembre, un pla anual per al següent any natural, que ha de recollir i justificar el
nombre d’actuacions de conservació programades a executar a les carreteres objecte del
contracte, que siguin necessàries per aconseguir un manteniment en les millors condicions
possibles de les carreteres i els seus elements constitutius, d'acord amb els recursos disponibles.
D'aquesta manera es podran determinar els mitjans necessaris per realitzar les tasques que
comporta el desenvolupament del contracte de conservació considerat.
Així mateix, durant el transcurs del primer mes de vigència del contracte també s’ha d’elaborar
aquest pla anual des de la data d’inici del contracte fins a final de l’any natural que es tracti.
Aquest pla anual ha d’incloure específicament les previsions d’execució del Pla de control de
qualitat i de les operacions descrites en l’apartat 3 d’aquest PPT.
El primer pas en l'elaboració del pla anual és la previsió de les OVAV, OC, OPSiC i UC a realitzar.
S’ha d’incloure un nombre reduït d'operacions que englobi les de més importància, ja sigui pel
seu pes econòmic, per la seva incidència en les condicions de servei de la carretera o perquè
s'hagin d'executar amb una certa assiduïtat.
Aquesta programació s'ha de basar en el coneixement que el contractista tingui de les necessitats
de conservació de les carreteres, com ara el nombre de cadascun dels elements constitutius de
les carreteres, de les actuacions més adients per conservar aquests elements, de la periodicitat
de les actuacions per mantenir uns nivells adequats, de les incidències més importants que es
produeixen, etc.
En el cas de la primera programació anual, a manca d’aquesta informació de manera més
exhaustiva, el contractista ha de basar-se en la previsió d'operacions i unitats complementàries
dels annexos números 2, 3, 4 i 5 d’aquest PPT i en els compromisos inclosos en la seva oferta.
El pla anual, la valoració del qual ha de coincidir amb el pressupost de contracte per a l'any de
referència, ha d’estar compost, com a mínim, pels documents següents:
•

Relació OC, OVAV, OPSiC i UC, ordenades segons el codi, on s'indiqui, per a
cadascuna d’elles: codi, unitat d'amidament, nom, amidament programat i previsió dels
mesos en què pensa realitzar-ne els treballs.

•

Relació de mitjans que es consideren per a l'execució de les OC, OVAV, OPSiC i UC.
S’han de realitzar tres quadres en els quals, per a cadascuna de les OVAV, OC, OPSiC
i UC programades i quantificades, s’ha d’anotar la previsió respectivament de les hores
de cada categoria de personal i de cada tipus de maquinària que es necessiti per
executar-les, així com la quantitat de cada material que es preveu utilitzar.

•

Pressupost anual, calculat en base a la relació d’OVAV, d'OC, d’OPSiC i d’UC: En
cadascuna d'elles s’ha d’aplicar el preu unitari contractat per obtenir-ne l'import. En
algunes operacions solament s’ha d'anotar l'import que sigui necessari per assolir el de
l'anualitat.

•

Memòria explicativa de la realització del pla, on es justifiqui l'elecció de les operacions
incloses en la programació, s'expliquin els criteris de quantificació d'aquestes OVAV, OC,
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OPSiC i UC i s'adjuntin els valors dels mitjans personals i materials previstos per a
cadascuna d'elles. Si escau, s’ha d'incloure la descripció dels abassegaments a realitzar
per cobrir si més no, les necessitats d'un mes de consum mitjà.
El contractista ha d’integrar el pla anual en el marc de la GSM de la DGIM.
4.7

El programa mensual

El contractista ha de realitzar, abans del final de mes natural, un programa dels treballs que
executarà durant el mes següent, a partir del pla anual vigent, que s’ha d’actualitzar i modificar
en funció de l’executat en mesos anteriors i de la informació que es reculli relativa a l'estat dels
elements constitutius de les carreteres, deixant sempre una partida de reserva per a actuacions
no programades, obtinguda mitjançant una previsió basada en les estadístiques de mesos
anteriors. Aquest programa mensual ha d’incloure específicament les previsions d’execució del
Pla de control de qualitat i de les operacions descrites en els apartats 3.1.1, 3.1.2 i 3.1.3 d’aquest
PPT.
El programa mensual ha d’estar compost pels documents següents:
•

Pla de treballs i OVAV, OC, OPSiC i UC, en forma de diagrama de barres, on s’han de
relacionar les OVAV, OC, OPSiC i les UC ordenades segons el seu codi, indicant per a
cadascuna d'elles la localització on es preveu executar-la, l’amidament corresponent i els
dies en què es pensi realitzar-la. Si es preveu fer la mateixa operació en diversos trams,
s’ha de diferenciar en línies successives. Els treballs de caràcter permanent o continu o
les operacions planificades per previsions estadístiques s’han d'indicar amb una barra
contínua que comprengui tots els dies del mes.

•

Relació de mitjans que han de ser utilitzats per a l'execució de cada actuació. S’han de
realitzar tres quadres en els quals, per a cadascuna de les OVAV, OC, OPSiC i UC
programades i quantificades, s’han d'anotar la previsió respectivament de les hores de
cada categoria de personal distingint les laborals de les extres, les hores de funcionament
de cada tipus de maquinària i la quantitat de cada material que es preveu consumir.

•

Pressupost que correspon a la planificació realitzada, indicant-hi el preu unitari i
l’amidament que correspongui a cada OVAV, OC, OPSiC i UC.

•

Memòria breu, on s’han d'explicar els criteris i les prioritats que s'han considerat per
programar les actuacions, així com els rendiments utilitzats per quantificar els mitjans
necessaris per executar els treballs de conservació.

•

Anàlisi estadístic dels mesos anteriors utilitzat per a la determinació de la partida de
reserva per a operacions no programades.

Aquest programa mensual ha de ser validat pel responsable.
El contractista ha d’integrar el programa mensual en el marc de la GSM de la DGIM.
4.8

El programa setmanal

Així mateix, el contractista ha de redactar un programa setmanal dins l'àmbit del programa
mensual aprovat i tenint en compte els imprevistos i altres circumstàncies sorgides des d'aquella

12

Plec de prescripcions tècniques

Conservació Integral litoral

validació, en format i contingut anàlegs al del programa mensual.
Els programes setmanals han de corregir allò que calgui sobre el mensual, i s’han de lliurar al
responsable per a la seva validació.
La programació d'operacions s’ha d’efectuar tenint en compte les prioritats establertes en l'apartat
3.3 d'aquest PPT.
El contractista ha d’integrar el programa setmanal en el marc de la GSM de la DGIM.
4.9

Comunicats

El contractista ha de comunicar totes les actuacions que puguin afectar al trànsit o alterar el
funcionament normal del tram de carretera al Servei Català de Trànsit (SCT), al CCV i a
qualsevol altre organisme que el responsable determini, previ a aquestes actuacions amb el
temps mínim que determina cada organisme.
De la mateixa manera, per a un bon seguiment i control de les tasques a realitzar en aquest
contracte, és obligació del contractista, com a primer pas, l’elaboració d’una sèrie de
comunicats diaris de treballs que reflecteixin els treballs i les operacions efectuades
diàriament, així com una sèrie de dades de control.
Aquests comunicats diaris de treballs són els següents:
•

Comunicat diari de vigilància i ajuda a la vialitat, el qual ha de recollir els
recorreguts i tots aquells aspectes destacats que siguin detectats pels serveis de
vigilància dintre de les OVAV.

•

Comunicat de Treballs (CT) diari per a cadascun dels seus equips en què s’ha de fer
constar la quantitat i la ubicació de les OVAV, OC, OPSiC i UC realitzades aquell dia, així
com els materials, maquinària i personal assignats a cadascuna d’aquestes.

•

Comunicat d’accident, en què han de constar totes les dades que puguin ser
necessàries per determinar els danys que, amb motiu de l’accident, s’hagin causat als
elements constitutius de la carretera, així com referències de les persones i coses que
hagin intervingut en l’accident, que l’hagin presenciat o intervingut en la seva resolució.

•

Comunicat d’incidència, en el qual han de constar, de forma anàloga al comunicat
d’accident, totes les dades que puguin ser necessàries per determinar els danys que,
amb motiu de la incidència, s’hagin causat als elements constitutius de la carretera,
així com referències de les persones i coses que hagin intervingut en la incidència, que
l’hagin presenciada o participat en la seva resolució.

•

Relació de comunicacions del Centre de Conservació, en què han de constar totes
les comunicacions fetes o rebudes des del Centre de Conservació amb el CCV o amb
el responsable.

Els comunicats han de ser lliurats pel delegat a la persona que designi el responsable, qui ha
d’examinar-los i fer les observacions que cregui oportunes a conseqüència de l’examen. Un cop
aprovats per la persona designada pel responsable, el contractista els ha d’introduir a la base de
dades corresponent, utilitzant l'aplicació indicada en l'apartat 4.1 d'aquest PPT.
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4.10 L'informe trimestral
Trimestralment, abans de transcórrer els primers trenta (30) dies naturals de cada trimestre,
el contractista ha d’elaborar un informe, que ha de contenir la informació que a continuació
s’indica, relativa al trimestre vençut i a més tot allò acumulat a l’origen de l’any i del contracte.
Aquest informe ha de ser lliurat al responsable en suport digital i el contractista l’ha d’integrar
en el marc de la GSM de la DGIM.
L’informe trimestral ha de contenir, com a mínim, els següents apartats:
•

Memòria. Ha de ser el més breu possible i ha de contenir els següents subapartats:
-

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Objecte de l’informe
Informació sobre accidents
Informació sobre incidències i sobre anomalies, deterioraments i defectes
Informació sobre senyalització ocasional
Informació sobre reconeixements d’estat
Informació de les operacions de conservació i reparació
Informe de l’estat dels elements a conservar
Anàlisi econòmica i planificació
Resultats del control de qualitat

Annex 1. Accidents
Annex 2. Incidències d’actius geotècnics (d’acord amb la instrucció DGIM 3/2018,
sobre la gestió d’incidències per despreniments i esllavissades)
Annex 3. Incidències, anomalies, deterioraments i defectes
Annex 4. Operacions de conservació i reparació
Annex 5. Vialitat hivernal
Annex 6. Relació d’operacions relacionades amb la retirada d’animals amb indicació
expressa de l’espècie animal retirat, coordenades UTM del punt de retirada i fotografia
de l’animal retirat
Annex 7. Inventari actualitzat dels elements a conservar
Annex 8. Anàlisi de costos
Annex 9. Relació de personal
Annex 10. Relació de subcontractació
Annex 11. Control de qualitat
Annex 12. Indicadors
Annex 13. Reportatge fotogràfic
Annex 14. Altra documentació

L’entrega de l’annex 6 ha de ser en un arxiu de base de dades en el format integrable al sistema
de gestió de la DGIM.
5 SEGURETAT I SALUT EN ELS TREBALLS
D’acord amb el que prescriu el RD 1627/1997, pel qual s’estableixen disposicions mínimes de
seguretat i de salut a les obres de construcció, en l’annex número 8 del present PPT s’inclou el
corresponent estudi bàsic.
El cost de les mesures a prendre amb relació a la seguretat i salut necessàries per a aquest
contracte de serveis està inclòs en el preu d’execució de les diferents partides de les OVAV, OC,
OPSiC i UC d’aquest contracte de serveis.
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Així mateix, en aplicació d’aquest estudi bàsic, i prèviament a l‘inici del contracte, el contractista
ha d’elaborar el pla de seguretat i salut aplicable als treballs objecte d’aquest PPT, que ha de ser
aprovat pel coordinador de Seguretat i salut amb la conformitat del responsable abans de l’inici
dels treballs objecte de contractació.
6

ORGANITZACIÓ I MITJANS DEL CONTRACTISTA

El contractista ha de lliurar, després de la formalització del contracte, l'organització i els mètodes
a utilitzar per a l'execució dels treballs de conservació objecte d'aquest PPT, així com els mitjans
necessaris.
L’organització del contractista ha de ser, doncs, la que resulti acceptada per l'Administració
coherent amb la seva oferta i al compliment del que s’estableix en aquest PPT.
Malgrat això, el contractista pot proposar durant el desenvolupament del contracte millores en la
seva organització, sempre que no representin una disminució dels recursos compromesos. El
responsable pot aprovar-les si considera que amb les millores proposades s’aconsegueix un
millor compliment del contracte. També, quan ho consideri necessari, el responsable pot ordenar
millores en l’organització, sense perjudici de la seva facultat d’exigir la posada a disposició del
contracte de tots els recursos necessaris per al seu compliment.
6.1

Personal

El contractista ha de disposar de dos caps de Treballs, que han de tenir una dedicació exclusiva
al contracte. Aquests han de tenir experiència laboral (mínim de 3 anys cadascun) en una
empresa de conservació i manteniment de carreteres, pistes, autopistes, autovies i calçades.
Han d’estar en possessió del títol d’enginyer de camins, canals i ports, d’enginyer tècnic d’obres
públiques o qualsevol altra titulació universitària, que pel seu contingut aporti els coneixements
tècnics suficients per a la correcta execució d’allò que constitueix l’objecte del contracte.
D’altra banda, el contractista ha de disposar de la figura del delegat, amb una dedicació del 50%,
per al compliment del contracte. Aquest ha de tenir experiència laboral (mínim de 3 anys) en una
empresa de conservació i manteniment de carreteres, pistes, autopistes, autovies i calçades. Ha
d’estar en possessió del títol d’enginyer de camins, canals i ports, d’enginyer tècnic d’obres
públiques o qualsevol altra titulació universitària, que pel seu contingut aporti els coneixements
tècnics suficients per a la correcta execució d’allò que constitueix l’objecte del contracte. Ha de
representar el contractista en les seves relacions amb l’Administració com a conseqüència de
l’execució del present contracte, amb responsabilitat executiva de la programació, organització,
execució i seguiment dels treballs.
Finalment, la resta de l’equip mínim obligatori amb dedicació exclusiva al contracte és el següent:
- 3 encarregats (un amb el rol d’encarregat general)
- 1 capatàs
- 2 oficials de 1a administratiu (un d’ells pel centre de control)
- 2 oficials de 2a administratiu
- 8 oficial de 1a
- 1 oficial de 2a
- 2 peons especialistes
- 12 operadors de centre control
Cada persona amb aquestes categories professionals ha d’estar en disposició de la formació
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necessària per desenvolupar les funcions pròpies de la categoria professional que els hi
correspongui.
Davant de qualsevol accident que es pugui ocasionar per causa d'una senyalització dels treballs
insuficient o inadequada, o per la manca de lliurament i ús dels mitjans adequats de protecció
col·lectiva o individual (EPI) per part del personal propi i aliè, el contractista, en especial el delegat
i el cap de Treballs, han d’assumir la responsabilitat.
Pel fet de tractar-se de la renovació d’un servei existent, ha de ser d’aplicació el que disposa
l’article 27 del vigent Conveni general del sector de la construcció i els concordants del
corresponent Conveni provincial de la construcció, que regulen la subrogació del personal en els
contractes de manteniment de carreteres. En l’annex número 10 s’indica el personal a qui pot
afectar la subrogació.
Qualsevol increment en el nombre de persones adscrites amb dedicació total i exclusiva al
present contracte ha de ser autoritzat expressament pel responsable.
El contractista ha de posar a disposició del contracte el personal necessari per garantir la
realització de totes les operacions objecte d’aquest PPT. Aquest personal ha d’estar dotat dels
coneixements, certificats i permisos necessaris per realitzar les operacions en qüestió.
El contractista no pot subcontractar els treballs per a l’ajuda a la vialitat. Aquests treballs són els
que estan relacionats amb la OVAV 00100.
El contractista ha d’establir la seva gestió de personal de forma que els treballs que s'hagin de
portar a terme fora de la jornada laboral ordinària estiguin atesos de la mateixa manera que els
que es duguin a terme dins d'aquesta. Per això ha de tenir en compte les operacions de
conservació no programades, les urgències, l’estacionalitat de determinats treballs, la necessitat
de realitzar-ne alguns en dies i hores de baixa intensitat de trànsit incloses les nocturnes, i la
continuïtat de la prestació dels serveis per a aquells per als quals així s'estableixi en les seves
condicions d'execució.
El personal que realitzi les tasques que es descriuen en aquest PPT a peu de carretera ha de
portar el vestuari i els EPI (equip de protecció individual) necessaris per realitzar les tasques
segons el pla de seguretat i salut desenvolupat pel contractista. El seu vestuari ha de ser
clarament diferenciat del que porta el personal propi de la DGIM, sense anagrames o logotips de
la Generalitat, excepte per una etiqueta amb el logotip d’imatge pròpia de la Generalitat que
consta de l’escut de la Generalitat i el text “Generalitat de Catalunya”. Aquesta etiqueta no pot
ser major de 5 x 12 cm i ha d’estar situada en el pit, frontalment, en el marge esquerre. En la part
posterior ha de portar el logotip de l’empresa contractista.
El contractista ha de complir totes les obligacions laborals amb el seu personal segons estableixi
la legislació vigent. Totes les seves instal·lacions i mitjans de treball, així com les metodològiques
d'execució de les operacions que realitzi, han de complir els requisits de les normes de seguretat
i higiene en el treball, en particular cal tenir en compte el Reglament de prevenció de riscos
laborals, RD 39/1997, de 17 de gener, i el RD 1627/1997, de 24 d’octubre.
El contractista ha de disposar d’una assegurança que cobreixi la responsabilitat civil del seu
personal en les condicions i quantia que indiqui el PCAP.
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Vehicles, maquinària i equips

Es classifiquen els vehicles, maquinària i equips de treball segons la seva disponibilitat en el
contracte:
-

Permanents: disponibles durant el transcurs de tot el contracte.
Permanents durant les campanyes de vialitat hivernal: disponibles durant totes les
campanyes de vialitat hivernal del contracte. La campanya de vialitat hivernal
comença el 15 de novembre i finalitza el 15 d’abril de l’any següent.
Temporals: disponibles sempre que el responsable ho consideri necessari.

Tots els vehicles i maquinària utilitzats pel contractista en l’àmbit d’aquest PPT han d’estar
dotats de llums llambregants que han de funcionar durant els períodes de treball; a més, els
que puguin circular per carretera han d’anar equipats amb la il·luminació exigida per la
legislació vigent en matèria de circulació viària. Així mateix, han de disposar d’un mitjà de
telecomunicació que els connecti directament i instantàniament amb el seu Centre de
Conservació i que els permeti enviar i rebre missatges verbals.
Els vehicles, maquinària, equips de treball i tots els seus elements de treballs han de complir
la Directiva 2006/42/CE del Parlament europeu i Consell, de 17 de maig de 2006, relativa a
les màquines i per la que es modifica la Directiva 95/16/CE (el RD 1644/2008, de 10 d’octubre,
per la qual s’estableixen les normes per a la comercialització i posada en servei de màquines,
el RD 1215/1997, de 18 de juliol, pel qual s’estableixen les condicions mínimes de seguretat i
salut per a la utilització pels treballadors dels equips de treball i el RD 2177/2004, de 12 de
novembre, pel qual es modifica el RD 1215/1997, pel que fa a treballs en altura), així mateix
les seves posteriors modificacions, i en particular ajustar-se a les prescripcions de la norma
UNE EN 500-1:1996.
Els recanvis, i també els carburants, greixos i material fungible necessaris per al seu
manteniment, i ITV actualitzada, estan inclosos en els preus corresponents d’OVAV, OC,
OPSiC i UC, així mateix les corresponents assegurances de responsabilitat civil a tot risc.
6.2.1

Vehicles, maquinària i equips permanents

Els vehicles i maquinària mínims que el contractista ha d’adscriure de forma permanent i per
a l’ús exclusiu d’aquest contracte són els següents:
•

Tres (3) furgonetes de vialitat, amb una capacitat mínima de 3 m3 i una potència
superior a 50 kW, equipats amb pont de llums i panells de missatge variable
amb tecnologia LED amb tots els elements necessaris per fer un tall de carril
(antiguitat màxima 2 anys a l'inici del contracte).

•

Tres (3) furgons compactes de vigilància i ajuda a la vialitat, amb una capacitat
mínima de 10 m3 tipus L2H2 i una potència superior a 70 kW, estaran equipats
amb pont de llums i amb panells de missatge variable amb tecnologia LED,
amb barra de llums tipus signal master, i amb tots els elements necessaris per
fer un tall de carril (antiguitat màxima 2 anys a l'inici del contracte).

•

Tres (3) remolcs amb panells de missatge variable amb tecnologia LED i panell
fletxa-aspa lluminós, amb com a mínim 15 focus i 2 focus complementaris amb
xenon-flash.
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•

Un (1) camió de trabuc amb grua d'una potència superior a 180 kW, amb tot el
necessari per a la reparació i/o col·locació de sistemes de contenció i
senyalització vertical, preparat per instal·lar una estenedora de fundents i un
full llevaneus de 3,5 m d'amplada i adaptat a la tecnologia EURO V com a
mínim.

•

Un (1) camió cistella de mínim 15 metres.

•

Un (1) camió de 3,5 t.

•

Una (1) escombradora mecànica amb una amplada d'escombrat de 2,30 m,
capacitat de 6 m3 i potència no inferior a 60 kW.

•

Una (1) mini carregadora de potència no inferior a 35 kW.

•

Un (1) equip d'aglomerat, a plena disposició, per a reparacions puntuals
d'aglomerat compost de fresadora de potència no inferior a 25 kW i amplada
de treball d'1,30 m amb cinta de càrrega, estenedora amb tremuja de mínim 2
m3, camió de 20 tones i corró mixt de 3 tones.

Tots els vehicles i la maquinària adscrits de forma permanent pel contractista en l’àmbit
d’aquest contracte han de disposar d’un sistema de gestió de flotes mitjançant posicionament
GPS o similar, compatible amb el programari de gestió de flotes de la DGIM (anomenat
Seguiment de Flotes: SEF) i accessible per internet o mitjans telemàtics per part del
responsable. Els possibles costos d’integració i compatibilitat del sistema de gestió de flotes
que faci servir el contractista amb el SEF han d’assumir-se per part del contractista. Aquesta
integració o compatibilitat ha de fer-se en un termini no superior a tres mesos des de l’inici
del contracte.
Tots els vehicles i la maquinària adscrits de forma permanent pel contractista en l’àmbit
d’aquest contracte han d’estar aprovats pel responsable.
Els vehicles i maquinària que el contractista adscrigui de manera permanent al contracte
s’han de pintar d’acord amb la imatge corporativa del Departament de Territori i Sostenibilitat,
de color groc RAL 1023, i han de portar els anagrames corresponents.
A més dels vehicles i la maquinària mínims adscrits de forma permanent al contracte i que
s’han esmentat abans, el contractista té la obligació de tenir en tot moment la maquinària i
l’equip que resultin necessaris per a l’execució de les operacions de caràcter prioritari i per a
l’acompliment de la programació establerta.
6.2.2

Vehicles, maquinària i equips permanents durant les campanyes de vialitat
hivernal

A més, el contractista ha de posar a disposició del contracte, de forma permanent durant
les campanyes de vialitat hivernal i per a l’ús exclusiu d’aquest, la relació següent de
maquinària i equips
•

Un (1) camió de trabuc amb grua d’una potència superior a 180 kW, preparat
per instal·lar una estenedora de fundents i un full llevaneus de 3,5 m d'amplada
i adaptat a la tecnologia EURO V com a mínim.
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•

Tres (3) camions de trabuc o camions llevaneus compactes i amb tracció total,
d'una potència no inferior a 250 kW i adaptats a la tecnologia EURO V com a
mínim, equipats amb sistema GPS de la xarxa RESCAT o similar que serà
compatible amb els utilitzats per la Direcció General d'Infraestructures de
Mobilitat (antiguitat màxima dels camions 2 anys a l'inici del contracte).

•

Tres (3) estenedors de fundents amb plantes humitejadores i tancs, de 3 m3 de
capacitat de tremuja.

•

Tres (3) fulls llevaneus de 3,50 m d'amplada.

•

Tres (3) equips de sensorització per als camions llevaneus, d'acord amb les
prescripcions del responsable del contracte.

•

El sistema de sensorització i localització (GPS) dels treballs de vialitat hivernal
compatible i integrat amb el sistema de gestió de vialitat hivernal de la DGIM.

A més, ha de disposar, si és necessari, de dos equips per a càrrega de sal en els
estenedors compostos per un element de càrrega i una cinta transportadora.
Tota la maquinària utilitzada en els serveis de vialitat hivernal ha de tenir una antiguitat
menor a 6 anys i, a més, ha de ser acceptada pel responsable.
El sistema de sensorització i localització (GPS) dels equips de treball de vialitat hivernal
ha de complir la norma europea 15430-1, compatible i integrat en el SEF mitjançant xarxa
integral de comunicacions destinada a emergències i gestionada pel Servei de Règim
Interior i el Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació (XARXA
RESCAT). En el cas que la DGIM posi a disposició del contractista els equips de
sensorització i localització, el contractista és el responsable del seu manteniment,
actualització, muntatge i desmuntatge a petició de la DGIM.
Els equips de sensorització i localització (GPS) a més de donar dades de geolocalització,
han de donar dades sobre l’estat de la cunya o fulls (cunya baixada: sí o no) i d’abocament
de sal (sí o no), per tal de determinar els quatre estats de treball. Aquests quatre estats
són:
•
•
•
•

Desplaçament: cunya amunt sense abocar sal
Preventiu: cunya amunt abocant sal
Neteja: cunya baixada sense abocar sal
Curatiu: cunya baixada abocant sal

El contractista ha de sensoritzar la sitja de què disposa per a l’àmbit de conservació objecte
de la contractació. Aquesta sensorització s’ha d’abonar amb l’operació 00507.
D’altra banda, la DGIM disposa d’un contracte de manteniment dels equips de
comunicació amb sistema Trans European Trunked Radio (TETRA), aquest sistema
TETRA és un estàndard de ràdio digital i mòbil definit per l’Institut Europeu d’Estàndards
de Telecomunicacions, que serveix per establir un sistema mòbil digital de radio.
Prèviament a la campanya de vialitat hivernal, la DGIM ha d’impulsar amb el contracte de
manteniment dels equips de comunicació amb sistema TETRA, una revisió preventiva en
tots aquests equips TETRA instal·lats, tant en els vehicles propis de l’Administració com
en els vehicles del contractista del present PPT. El cost d’aquesta revisió ha d’anar a
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càrrec del contractista d’aquest PPT pel què fa als equips TETRA instal·lats en els seus
vehicles. El contractista d’aquest PPT ha de comunicar a la DGIM qualsevol incidència
detectada durant la revisió, que ha de ser reparada al seu càrrec prèviament a l’inici de la
campanya de vialitat hivernal.
A més, en el camions destinats a llevaneu, el contractista ha d’instal·lar un equip de
gravació i transmissió d’imatge de vídeo del tipus DVM-250 o similar compost per receptor
GPS, antena, router, micròfon i càmera HD orientada cap endavant amb activadors de
registres automàtics personalitzables i amb possibilitat de gravació prèvia a
l'esdeveniment d’almenys 20’’. Aquest enregistrament ha de fer-se en vídeo d’alta
resolució tipus D1 a 30 imatges/segon, amb metadades del tipus número de sèrie, data,
hora, velocitat i coordenades GPS.
Aquest sistema ha d’incorporar:
-

Una memòria d’estat sòlid, resistent a les vibracions, de 16 GB o en targetes de
memòria tipus SD.
Un monitor integrat darrere del vidre del retrovisor central que ha de romandre
invisible mentre no estigui en ús.

La gravació automàtica d’aquest sistema ha d’incloure entre altres els següents
desencadenants: velocitat, coordenades de GPS, activació d'alguns dels sistemes del
llevaneus. La gravació pot activar-se també telemàticament i la transmissió de dades ha
de fer-se mitjançant 4G i ha de descarregar-se mitjançant wifi. El router ha de tenir les
següents característiques:
-

-

1x Embedded 4G Cel·lular Modem.
Interfaz LAN: 1x 10/100M Ethernet Port
Router Throughput: 100 Mbps
Usuaris recomanades: M2M
Alimentació: Molex Micro-Fit 10V – 30V DC. Consum màxim: 10W
Certificacions: FCC, CE, RoHS, E-Mark
Antena omnidireccional per exteriors amb 5 possibilitats de connexió:
o 2x connector SMA mascle per a 4G LTE / 3G Mimo 2x2
o 2x connector RP-SMA mascle dual-band 2,4 i 5 GHZ MiMo 2x2
802.11ac/a/b/g/n
o 1x connector SMA mascle per a GPS / GLONASS.
Enginyeria per a la integració de les gravacions en Streaming.
Enginyeria per al desenvolupament del programari d'integració i visió d’acord amb
la DGIM.
Servei de cadena de custòdia d'imatges mitjançant programari homologat.

Els vehicles i maquinària de vialitat hivernal i els que el contractista adscrigui permanentment al
contracte s’han de pintar d’acord amb la imatge corporativa del Departament de Territori i
Sostenibilitat, de color groc RAL 1023, i han de portar els anagrames corresponents.
Els vehicles i maquinària utilitzats temporalment, quan treballin amb dedicació al present
contracte, han de portar els rètols i cartells que corresponguin, d’acord amb la imatge corporativa
del Departament de Territori i Sostenibilitat.
6.3

El Centre de Conservació
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El contractista ha d’estar capacitat per rebre i transmetre la informació de les incidències a les
vies incloses en el present PPT, així com per transmetre al seu personal, si cal i escau, l'ordre
que li permeti resoldre-les. Aquesta atenció s’ha d’efectuar durant les vint-i-quatre hores de cada
dia, inclosos festius.
Els serveis que ha d’oferir habitualment el Centre de Conservació són els següents:
•

Magatzem de materials i estris a utilitzar durant el desenvolupament del contracte.

•

Garatge dels vehicles assignats permanentment al contracte.

•

Punt d'inici i finalització de la jornada laboral dels equips que efectuïn les tasques.

•

Administració i gestió del contracte, en la part corresponent al contractista.

•

Recepció i transmissió de tota la informació relativa a les actuacions objecte d'aquest
PPT, durant les vint-i-quatre hores del dia, tots els dies de l’any, inclosos festius, de forma
que tant el responsable com les institucions, els organismes públics i els particulars
relacionats amb la conservació i l’explotació i el CCV, puguin contactar amb el delegat.
Així mateix, els equips que duguin a terme els treballs de conservació objecte d'aquest
contracte han de poder comunicar permanentment amb el Centre de Conservació, a fi de
rebre les ordres i transmetre les informacions necessàries, de manera que aquestes es
duguin a bon terme i el delegat tingui coneixement immediat de les incidències i les
transmeti a qui correspongui.

El contractista s’ha de sotmetre a les instruccions del responsable per regular els serveis del
Centre de Conservació, tant pel que fa a les seves actuacions com a la recepció i l’emissió de
comunicacions a les persones a qui ha d'informar, demanar instruccions o demanar ajut en
relació amb els esdeveniments que conegui o dels que hagi d'estar informat, així com de la
informació a ressenyar en els comunicats de treball.
El Centre de Conservació ha de disposar dels mitjans mínims següents:
•

Local i equipaments que compleixin les prescripcions vigents de la normativa de
seguretat i higiene laboral, concretant quina superfície total té el local i quins espais es
reserven a l’ús d’oficina, taller, vestuaris, zones de descans i pernocta i magatzem (com
a mínim 100 m2 d’oficina, 300 m2 de taller i magatzem i 100 m2 vestuaris i zones descans
i pernocta).

•

Telèfon i accés a internet.

•

Telèfon mòbil i radiotelèfons, si escau, amb les freqüències utilitzades per la DGIM.

•

Dos (2) equips informàtics complets capaços de gestionar la GSM de la DGIM, amb
llicències d’ús dels sistemes operatius oficials de la DGIM.

Qualsevol avís d'incidència rebut al Centre de Conservació s’ha de formalitzar en el corresponent
comunicat d'incidència, a l'efecte que aquest pugui ser reflectit en els sistemes de gestió de la
DGIM.
Si aquest avís no correspon als elements constitutius de la carretera a conservar objecte d'aquest
PPT, s’ha de transmetre la informació a la persona o organisme que determini el responsable.
El contractista ha realitzar un comunicat diari de treball específic on s’ha de detallar, d’acord amb
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el que determinin les instruccions abans esmentades, la informació rebuda, i s'han de fer constar
les trucades rebudes i realitzades, com també els seus respectius emissors i destinataris. També
ha de constar la informació meteorològica que correspongui a la zona de les carreteres que
s'atenen.
A part de tot el descrit anteriorment, dins del Centre de Conservació o en altres espais específics,
s’ha de disposar d’un local per a oficina de mínim quaranta (40) m2 per a l’ús exclusiu de
l’Administració, amb una línia per a telefonia fixa, línia de fibra simètrica de mínim 100 Mb amb
connexió sense fil tipus wifi i impressora multifuncional (impressora i escàner, com a mínim làser
A3 color). Al mateix temps ha de disposar de telèfons i cablejat estructurat de xarxa (categoria
6A) amb roseta en cada lloc de treball. A més d’un espai per a garatge dels vehicles de
l’Administració.
El Centre de Conservació ha de complir tota la normativa a nivell de seguretat i salut. Per aquest
motiu i a l’haver-hi personal de l’Administració, el contractista ha de presentar al responsable la
següent documentació per acreditar les condicions mínimes d’aquests centres:
-

Document acreditatiu de la legalització de la instal·lació elèctrica d’acord amb
normativa i document de la darrera revisió.
Document acreditatiu de la instal·lació de gas, si escau, d’acord amb la normativa i
document de la darrera revisió.
Document descriptiu dels mitjans de protecció contra incendis en les instal·lacions, així
com les vies d’evacuació, il·luminació d’emergència o altres.
Document descriptiu de les instal·lacions sanitàries i zones de vestuari.
Document de compromís amb termini de l’adequació de les instal·lacions a disposició
si aquestes no donen compliment a tota la normativa d’aplicació.

Alhora, el contractista ha de presentar la següent documentació per acreditar el compliment
d’obligatorietat de manteniment i acreditació d’aquests centres:
-

6.4

Document de compromís de realització del manteniment normatiu i preventiu pel que
fa a instal·lacions elèctriques, de gas o altres existents en el centre de treball i
lliurament al responsable de la documentació acreditativa.
Document de compromís de realització del manteniment normatiu i preventiu de la
instal·lació i elements de protecció contra incendis i lliurament al responsable de la
documentació acreditativa.
Document de compromís de realització d’una avaluació de riscos del centre de treball.
S’ha de realitzar una (1) vegada durant el transcurs del contracte i ha de ser durant els
primers quatre (4) mesos des de l’adquisició del centre.
Compromís de realitzar les activitats de coordinació empresarial, d’acord amb el Reial
Decret 171/2004, amb el Departament de Territori i Sostenibilitat. S’han de realitzar
cada vegada que es modifiquen les condicions de treball i en un termini màxim de dos
(2) anys. El primer cop ha de fer-se durant els dos (2) primers mesos de l’inici de
contracte.
Materials i unitats d'obra

El contractista ha de disposar en tot moment dels materials que calgui per a l'execució de les
operacions que s'hagin de dur a terme, encara que alguna d'aquestes no estigui a la relació
d’OVAV, OC, OPSiC i UC que s’acompanyen als annexos núm. 2, 3, 4 i 5, o no hi estigui en les
quantitats que siguin necessàries.
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Ha de justificar la disposició i capacitat dels magatzems a fi de disposar en qualsevol moment,
com a mínim, d'abassegaments capaços de cobrir el consum del mes següent.
Al mateix temps, ha de disposar de l'estoc mínim permanent de senyalització per tal de poder
atendre suficientment la senyalització dels treballs objecte d'aquest plec, i especialment, la
senyalització d’incidències, d’acord amb les instruccions 8.3 IC i 8.1 IC i/o altra normativa, així
com el Manual de ejemplos de señalización de obras fijas i Señalización móvil de obras, ambdós
de 1997, del Ministerio de Fomento.
Les procedències dels productes utilitzats, preferentment amb marcatge CE, per a l'execució dels
treballs han d'estar acceptades pel responsable.
Els fundents necessaris per a la vialitat hivernal els ha de proporcionar el contractista, podent-se
usar les sitges i abassegaments de la DGIM per al seu emmagatzematge sota la coordinació del
responsable.
Tant els materials a utilitzar com les unitats d'obra a executar durant les actuacions a les
carreteres han de complir les prescripcions que figuren en els annexos números 2, 3 i 4 -OVAV,
OC i OPSiC respectivament-, les establertes pels articles corresponents del vigent Pliego de
prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG-3) i del vigent Pliego
de prescripciones técnicas generales para obras de conservación de carreteras (PG-4), ambdós
del Ministerio de Fomento, així com altres prescripcions de caràcter general que hi siguin
d’aplicació.
6.5

Abocadors

Tots els productes, materials, objectes, residus i deixalles que s'originin o es recullin amb motiu
de la realització de les activitats objecte d'aquest PPT s’han de transportar i gestionar a càrrec
del contractista, als corresponents abocadors autoritzats.
Els abocadors han d’estar donats d’alta en el Registre general de gestors de residus de
Catalunya.
El contractista ha de facilitar totes les dades corresponents, així com les tasques de seguiment i
control a l’Agència de Residus de Catalunya.
6.6

Permisos i llicències

El contractista ha de sol·licitar dels organismes i/o persones corresponents, tots els permisos i
llicències que siguin necessaris i amb la suficient anticipació per portar a terme els treballs dins
del termini establert en la programació dels treballs.
Quan es tracti de permisos derivats d'obres necessàries per al manteniment o la reposició de
vies de comunicació o altres serveis, el contractista ha de tramitar la petició del permís d'obres a
nom de la DGIM (la qual ha d’efectuar alhora les formalitats que escaiguin) i, un cop executades,
ambdós conjuntament n‘han de fer lliurament al seu titular.
6.7

Conservació de les instal·lacions
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Segons el Reial Decret 560/2010, de 7 de maig, del Reglament electrotècnic per a baixa tensió
mitjançant la intervenció de les entitats d’inspecció i control de la Generalitat de Catalunya, els
titulars d’instal·lacions elèctriques de classe C, dins de la qual es troba l’enllumenat públic de
qualsevol potència, estan obligats a subscriure amb una empresa instal·ladora autoritzada, un
contracte de manteniment de la instal·lació. A més, cada dos anys han de sol·licitar d’una entitat
d’inspecció i control la realització de la inspecció periòdica reglamentària, per tal de comprovar
el manteniment de les condicions de seguretat adequades.
Per tant, donat que en l’àmbit d’actuació d’aquest PPT s’inclou la conservació d’instal·lacions
d’enllumenat públic, el contractista ha d’ésser una empresa autoritzada per al manteniment
d’aquestes instal·lacions i a més ha de redactar un Manual d’instal·lacions de cadascuna d’elles.
D’altra banda, segons la normativa vigent, els propietaris d’instal·lacions de mitja tensió estan
obligats a presentar un contracte subscrit amb una persona física o jurídica competent, en el que
aquesta es faci responsable de mantenir les instal·lacions en l’adequat estat de conservació i
funcionament.
Així mateix, pel que fa a aquestes instal·lacions, s’ha de realitzar una inspecció periòdica cada
tres anys com a màxim per part de l’òrgan competent de la Generalitat de Catalunya. Això vol dir
que la inspecció s’ha de realitzar quan correspongui dintre del Contracte de Conservació que
estigui vigent en aquell moment.
Finalment, també s’han de dur a terme revisions anuals de les instal·lacions de protecció contra
incendis segons estableix el “Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios”,
aprovat per Reial Decret 513/2017, de 22 de maig.
6.8

Obligacions essencials

L’adscripció a l’execució del contracte dels mitjans personals i materials esmentats en aquest
PPT, té la consideració d’obligació essencial als efectes d’allò previst en la clàusula 12.3 del
PCAP, com a possible causa de resolució del contracte en cas d’incompliment.
En qualsevol cas, la contractació de la pòlissa d’assegurances té també la consideració
d’obligació contractual essencial amb l’annex 5 del PCAP.
6.9

Altres obligacions

El contractista ha de realitzar a càrrec seu totes les actuacions que calgui per al bon funcionament
dels treballs contractats, en especial i ineludiblement aquelles a les què fan referència les
despeses indirectes indicades a l'apartat 8.1 d'aquest PPT.
El contractista ha d’implantar a càrrec seu, en el marc del contracte i per un import mínim d’un
1% del preu d’adjudicació, un pla de millora contínua i d’innovació que a través de l’obtenció i
l’anàlisi permanent dels serveis prestats, possibiliti l’adaptació d’aquests d’acord amb l’evolució
tecnològica del sector i les necessitats que es detectin a partir dels estudis i dades extretes, amb
la finalitat d’aconseguir major eficiència i eficàcia del servei públic. Amb aquesta finalitat ha de
presentar als sis mesos d’inici del contracte, per a la seva aprovació per part del responsable, un
pla de propostes concretes a implementar en aquest àmbit. Un mes abans de la finalització del
contracte, s’ha de presentar una memòria de les actuacions finalment realitzades en aquest àmbit
i en aquest contracte.
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El contractista, si escau a criteri del responsable i amb la seva validació, ha de contractar un
servei d’informació meteorològica per a cada campanya de vialitat hivernal, d’acord amb les
especificacions que figuren a l’OVAV amb el mateix nom i codi 00506.
Durant els treballs, el contractista no ha d’afectar cap dels elements d’estacions de presa de
dades (estacions d’aforament, estacions meteorològiques, elements mesuradors de bluetooth o
teletac, etc.) a no ser que sigui estrictament necessari. Per a cada una de les estacions de presa
de dades, la DGIM té un contracte de manteniment vigent. En cas que el contractista d’aquest
PPT afecti algun dels elements d’estacions de presa de dades, en serà responsable i com a tal
li correspon abonar el cost de reparació o reposició a l’empresa adjudicatària del contracte de
manteniment de l’estació de presa de dades corresponent. Aquest abonament s’ha de fer d’acord
amb els preus fixats en el contracte de manteniment de què es tracti.
7

COMPROVACIÓ DEL COMPLIMENT DEL CONTRACTE

L'Administració ha d’utilitzar els mitjans que cregui més adients per comprovar el compliment de
les condicions establertes en el contracte, tant de l'execució pròpiament dita com de les
operacions per a la seva programació, seguiment de l'execució i establiment i lliurament de la
informació.
El contractista ha de facilitar a l’Administració la comprovació i revisió de les actuacions
executades, per aquest motiu el contractista ha de posar a disposició del responsable la
documentació de programació i seguiment.
Qualsevol unitat d’obra soterrada ha de ser comprovada en el moment de l’execució per part de
l’Administració, i per això el contractista ha d’avisar al responsable de la seva necessitat amb
antelació suficient perquè aquest la pugui comprovar. En cas contrari, es considerarà no
realitzada a efectes del seu abonament.
Les comprovacions preveuen, principalment, els punts següents:
•

Grau d'acompliment dels compromisos adquirits pel contractista en la seva oferta
d'organització i mitjans per realitzar els treballs.

•

Formulació dels plans i programes de treball amb dedicació suficient de mitjans per a
l'execució de les operacions en els terminis establerts.

•

Compliment de la programació establerta i realització de les operacions no programades
que siguin necessàries.

•

Execució d'operacions i unitats d'obra d'acord amb les condicions d'execució que
s'estableixen per a cadascuna en aquest PPT.

•

Aplicació de nova normativa i reglaments sectorials referent a les carreteres i els seus
elements constitutius a conservar.

•

Recull i entrega de tota la documentació bàsica de seguiment prescrita, tant pel que fa
referència als mitjans utilitzats com a la qualitat dels productes utilitzats i obtinguts, com
a condicions d'execució dels treballs o com a amidaments.

•

Formulació puntual i correcta de la informació mensual prescrita i congruència amb la
documentació bàsica de seguiment i amb la informació pròpia de l'Administració.
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•

Incompliment dels indicadors.

•

Presentació del Pla de control de qualitat ofert. Compliment d’aquest pla, actualitzat i
validat pel responsable, d’acord amb l’apartat 3.6 d’aquest PPT. Lliurament dels resultats
dels assajos d’aquest pla en el format establert per la DGIM.

•

Execució i compliment del Pla de seguretat i salut aprovat a l’inici del contracte.

VALORACIÓ DELS TREBALLS
8.1

Preus unitaris

Els treballs objecte d'aquest PPT es valoraran per preus unitaris.
Els preus unitaris de les OVAV, OC, OPSiC i de les UC previstos al pressupost (annex número
6) s’han obtingut tenint en compte la mà d’obra necessària per al compliment del contracte.
En aquests preus unitaris estan inclosos, a més de les despeses generals i del benefici industrial,
sense que la relació sigui limitadora, sinó merament enunciativa, les despeses indirectes
següents:
•

Despeses de replanteig, control de materials i control de l'execució.

•

Vehicles, maquinària i equips exposats en l’apartat 6.2 d’aquest plec.

•

Transport de personal, materials i maquinària als llocs d'execució dels treballs, així mateix
la instal·lació, el manteniment i la retirada de les corresponents instal·lacions, maquinària
i utillatge.

•

Lloguer o adquisició de terrenys per a dipòsit de maquinària, instal·lacions i materials.

•

Indemnitzacions i despeses produïdes per ocupacions temporals de terrenys o béns
immobles.

•

Reposició i reparació de camins i de serveis que afecti el contractista durant la realització
dels treballs.

•

Muntatge, conservació i retirada d’instal·lacions per al subministrament dels serveis
d'aigua, energia elèctrica, telèfon, gas, etc., necessaris per a l'execució de les OVAV, OC,
OPSiC i UC, així com drets, taxes o imports de presa de corrent, comptadors i altres
elements.

•

Protecció dels abassegaments i dels propis treballs contra tota mena de deteriorament.

•

El cost de tot el material no inventariable necessari per a l'execució de les OVAV, OC,
OPSiC i UC, així com carburant, olis, greixos, anticongelants, reparació de pneumàtics i
reparacions necessàries per al correcte funcionament de la maquinària, i també l'energia
consumida per al funcionament de les instal·lacions.
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•

Els costos més alts originats pel fet d'haver de realitzar alguns dels treballs fora de la
jornada laboral ordinària, inclosos dies festius i hores nocturnes, o per raó del lloc en què
es duguin a terme, amb motiu d'emergència o d'haver de complir el programa de treball i
els terminis acordats.

•

Vestuari del personal, segons el que s'indica en l'apartat 6.1 d'aquest PPT.

•

Conservació i policia de la zona de treballs durant la seva execució, així com el
subministrament, la col·locació, la conservació i la retirada de senyals provisionals dins
d'aquesta zona i de les zones de tercers afectades i en les zones d'inici i final dels treballs,
d'acord amb la normativa aplicable, la guarda dels treballs i la vigilància d'afeccions a
tercers, amb especial atenció al trànsit.

•

Danys a tercers per motiu de la realització dels treballs.

•

Pintura i retolació dels vehicles i maquinària, i identificació dels equips de treball en els
termes establerts en l'apartat 6.2 d'aquest PPT.

•

Establiment i manteniment del Centre de Conservació amb el personal i equips
necessaris segons queda establert en l'apartat 6.3 d'aquest PPT, i alhora dels
corresponents aparells de telecomunicació entre aquest i els diversos equips de treball.

•

Mostreig i assaig de material i productes que es manifestin o el responsable consideri
defectuosos, seguint les seves instruccions.

•

Retirada de materials rebutjats, evacuació de restes i neteja general dels elements de la
carretera després dels treballs, així mateix de les zones confrontants afectades.

•

Transport i gestió de residus i deixalles a l’abocador autoritzat, d'acord amb el que
s’estableix en l'apartat 6.5 d'aquest PPT.

•

Explotació i utilització de préstecs, pedreres, cabals i abocadors.

•

Despeses d'obtenció i tramitació dels permisos i llicències a què fa referència l'apartat 6.6
d'aquest PPT, amb l'excepció de les expropiacions i afecció de serveis que fossin
necessàries.

•

Impostos, arbitris o taxes que gravin les activitats del contractista dins l'àmbit d'aquest
PPT, incloses les despeses de la seva tramitació, excepte l'impost sobre el valor afegit
(IVA).

•

El cost del Pla de control de qualitat presentat pel contractista i les repeticions dels
assaigs que el responsable dels treballs requereixi en el marc del Decret 149/2017, de
17 d'octubre, de les entitats de control de qualitat de l'edificació i dels laboratoris d'assaigs
per al control de qualitat de l'edificació.

•

El cost del Pla de millora contínua i d’innovació presentat pel contractista en el marc de
l’apartat 6.8 d’aquest PPT, per un import mínim d’un 1% del preu d’adjudicació del
contracte.

•

El cost dels mitjans necessaris per al compliment del Pla de seguretat i salut i la legislació
vigent, segons l’apartat 6.1 d’aquest PPT.
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Els elements i materials necessaris per a la correcta execució de les OVAV, OC, OPSiC
o UC.
Termini del contracte

El termini de durada del contracte és de 48 mesos a comptar des de la data de formalització del
contracte, amb una possible pròrroga de dotze (12) mesos.

8.3

Dades econòmiques

El valor estimat del contracte és de: 28.461.322,80 €.
El pressupost del present contracte, que s’inclou en l’annex 6 i que serveix de base per a la seva
licitació, s’ha deduït aplicant al nombre d’OVAV, OC, OPSiC i UC que està previst executar, els
corresponents preus, calculats amb els criteris establerts en l’apartat 8.1 d’aquest document.
L’import total del pressupost base de licitació dels treballs, pels quaranta-vuit (48) mesos de
durada del contracte, desglossat, és el següent:
19.628.498,48 €

Pressupost:

4.121.984,68 €

Import total IVA:

23.750.483,16 €

Pressupost base licitació:

El responsable pot modificar els amidaments de les OVAV, OC, OPSiC i UC abans indicats,
sense que en cap cas se superi el pressupost contractat, sense que això comporti dret a
rescabalament econòmic per al contractista.
Així mateix, la DGIM pot modificar els trams de carreteres objecte d'aquest PPT, sempre que
aquestes variacions no representin un increment superior al deu per cent (10%) en el còmput
global de quilòmetres a recórrer pels equips del contractista.
8.4

Amidament

Els treballs de manteniment d'elements constitutius de la carretera objecte d’aquest PPT s’han
d'amidar per les seves corresponents unitats realment executades, segons s'indica en les
respectives fitxes d’OVAV, OC, OPSiC i a la relació d'UC en els annexos números 2, 3, 4 i 5
d'aquest PPT.
No és objecte d'amidament qualsevol increment sobre el previst en aquest PPT que sigui degut
a la forma i les condicions en què el contractista hagi executat els treballs.
Així mateix, si el contractista executa treballs de dimensions més grans de les previstes o
executés, sense autorització prèvia, treballs no programats, no té dret que se li aboni cap
quantitat pels excessos que per aquests motius resultin executats, amb independència de la
facultat del responsable de poder optar entre admetre allò executat o obligar-lo a efectuar les
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correccions que escaiguin.
Qualsevol treball o operació per tal que sigui amidada ha de tenir el corresponent suport
documental digital, amb dades d’ubicació espacial i temporal segons els models normalitzats del
contracte i de la GSM de la DGIM.
8.5

Abonament

El licitador ha de fer una oferta de l’import sense IVA per a la totalitat del contracte. D’aquest
import s’obtindrà una baixa única i lineal per a tots els preus del pressupost que consten en el
PPT, a excepció de les partides alçades, l’operació 00600 Servei d'operador de sala d’explotació
viària i la partida d’altres conceptes que no estan subjectes a baixa. Aquest pressupost ofert és
el que regirà durant el contracte.
Els treballs executats s’han d’abonar mitjançant certificacions mensuals emeses pel responsable.
La valoració dels treballs es realitzarà aplicant a les operacions i a les unitats complementàries
executades els preus unitaris que per a aquestes figuren en el pressupost, annex número 6,
aplicant la mateixa baixa a cada preu del pressupost del contracte amb els criteris d’amidament
establerts en l’apartat 8.4 d’aquest PPT.
Per poder incloure una OVAV, o una OC, o una OPSiC o UC a la corresponent certificació, ha
d’estar inclòs a l’inventari l’element constitutiu de la carretera sobre el qual s’executin els treballs.
Les activitats no acabades podran ser valorades també pel responsable que aplicarà, sota la
seva responsabilitat i justificadament, el criteri que per a cada cas estimi més adequat.
La corresponent certificació mensual s’emetrà a partir de la relació valorada confeccionada pel
responsable.
L’import total de les certificacions emeses durant un any determinat no podrà superar en cap cas
el de l’anualitat assignada en el contracte.
En el cas de la producció d’un dany a una carretera i/o qualsevol element funcional de la
carretera, que origini la incoació i tramitació administrativa corresponent al presumpte
responsable de l’expedient previst en l’article 55 del text refós de la Llei de carreteres, aprovat
per decret legislatiu 2/2009, de 25 d’agost, i que exigeixi la seva reparació o reposició, els preus
que ha d’aplicar el contractista són els fixats en el marc del contracte que regula aquest PPT.
8.6

Presentació oferta (sobre B)

L’oferta s’ha de presentar en format pdf i no ha de superar les 40 pàgines DIN A4, incloent
portada, índex i qualsevol altra documentació.
Tal i com s’estableix en el PCAP, amb caràcter excepcional i d’aplicació única i exclusiva per a
aquest punt, la documentació relativa al criteri de valoració:


Proposta d’anàlisi i millora (quantificada -econòmica, temporal, funcional, ...- i
justificada) sobre el protocol d’execució establert en cinc (5) operacions de l’annex 3 del
PPT. Les operacions seleccionades pels licitadors han de tenir definides en l’apartat
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d’execució de l’operació que hi ha descrit en l’annex 3 del PPT, un mínim de 4 punts en
el corresponent procés d’execució. La proposta d’anàlisi i millora s’ha de presentar
mitjançant informes DIN A3 d’anàlisi de processos, seguint els estàndards establerts en
la metodologia Lean. Fins a 7,5 punts (1,5 punts per cada proposta d’anàlisi i
millora).
La proposta d’anàlisi i millora d’una operació en la que no es justifiqui l’origen
de la quantificació de l’anàlisi i millora es puntua amb 0 punts.
El format de presentació de cada proposta d’anàlisi i millora ha de ser DIN A3. I
cada DIN A3 computa com un únic full de l’oferta.
S’ha de lliurar en format DIN A3 dins del document de 40 pàgines. Cada millora s’ha de
presentar en una pàgina DIN A3, i cada DIN A3 computarà com una única pàgina.
La taula 1 que s’inclou en l’apartat O. Criteris d’adjudicació del quadre de característiques del
contracte és obligatòria i indicarà en quina pàgina i/o quin apartat de l’oferta presentada es troba
el criteri d’adjudicació sotmès a judici de valor a valorar. Aquesta taula no forma part de les 40
pàgines esmentades.
El tipus de lletra del cos del text de l’oferta ha de ser Arial amb mida mínima d’11.
Qualsevol imatge i/o objecte que contingui text ha de ser clarament llegible.
Qualsevol incompliment d’aquestes especificacions suposarà l’exclusió de l’oferta.

Daniel J. Gallego i Martínez
El cap del Servei Territorial de Carreteres de Barcelona
Signat electrònicament
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Relació de trams de carretera
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ANNEX 1. RELACIÓ DE TRAMS DE CARRETERA. BARCELONA LITORAL

CARRETERA
C-31
C-31D
C-31E
C-31F
C-32
C-32
C-32
C-32
C-32
C-32
C-33
C-33
C-33
C-33

TRAM
Montgat- Montgat enllaç B-20, C-32
Branc Mataró Sud
BRANC MATARÒ NORD
BRANC CABRERA DE MAR
B-20 MONGAT-C-31F MONTGAT SUD
CABRERA ENLLAÇ SUD-C-31E MATARÓ NORD
MATARÓ ENLLAÇ NORD - C-61 ARENYS NORD
ARENYS DE MAR ENLLAÇ - N-II CALELLA ENLLAÇ
N-II CALELLA - N-II PALAFOLLS
N-II PALAFOLLS - GI-600 TORDERA
C-58 Barcelona(inici concessió)-C-17/C-58 Barcelona
C-17/C-58 Barcelona-Límit Barcelones-Valles Occidental
Límit Barcelones-Valles Occidental-Limit Valles Occ-Valles Orien
Límit Valles Occidental-Limit Valles Oriental-AP-7 Montmeló (enllaç)

PK INICIAL

PK FINAL

LONGITUD (km)

215+779
0+000
0+000
0+000
84+0290
97+0093
103+0569
112+0041
122+0298
130+046
76+745
77+260
78+560

218+030
1+660
1+0420
1+0825
97+0093
103+0569
112+0041
122+0298
130+0465
134+0865
77+260
78+580
83+545

2,251
1,660
1,449
1,688
12,800
6,480
8,470
10,255
8,167
4,440
0,515
1,300
4,985

83+545

90+900

7,355

NOMBRE DE
CALÇADES
2
2
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2

LONGITUD
CALÇADES
4,502
3,320
1,449
1,688
25,600
12,960
16,940
20,510
16,334
8,880
1,030
2,600
9,970

1

7,355

Longitud total (km):
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CODI - OPERACIÓ

UNITAT

REVISIÓ

u

16/07/19

00100 - Serveis de vigilància i d’ajuda a la vialitat les 24
hores (inclosos caps de setmana)

0B

PRIORITAT
Sempre prioritat 1.
DESCRIPCIÓ
La regulació de la circulació a la xarxa de carreteres correspon, administrativament, a un
organisme diferent de l’encarregat de la seva conservació. No obstant això, hi ha tota una sèrie
d’aspectes relacionats amb les condicions de circulació de la carretera i amb els usuaris de la
mateixa que han de ser atesos pels serveis de conservació i explotació, uns directament i altres
mitjançant col·laboració amb les autoritats de trànsit.
Aquests aspectes, que podrien resumir-se com les actuacions per facilitar, i en certs casos fer
possible, la circulació dels vehicles per la carretera en les condicions de fluïdesa i de seguretat
adequades, són els que s’engloben dins de l’operació de vigilància i d’ajuda a la vialitat.
Com a actuacions més freqüents i significatives de vigilància i d’ajuda a la vialitat a prestar pel
contractista, es poden citar les següents:
•

Tenir un bon coneixement de l’estat i funcionament de la carretera i informar de les
condicions de circulació al Centre de Control Viari de la Generalitat de Catalunya (d’ara
en endavant CCV), i a qui estableixi el responsable del contracte.

•

Mentre no es produeixin circumstàncies que determinin condicions de caràcter
excepcional (tempestes, gelades i nevades, incendis, moviments de terres, avaries de
les infraestructures, actes violents, accidents i altres similars), mantenir les carreteres en
les condicions normals de vialitat i seguretat que corresponguin a les seves
característiques

•

En els casos en què es produeixin circumstàncies que determinin condicions de caràcter
excepcional, ajudar al restabliment de la normalitat col·laborant amb les autoritats a qui
corresponguin les decisions del cas, i assumint les que corresponguin pròpiament al
contractista per raó del Contracte de Conservació. Com a casos més freqüents i
significatius, cal esmentar els accidents de circulació i les incidències o emergències que
obstaculitzin sensiblement la circulació o puguin ser causa sensible d’inseguretat; a
banda de les esmentades en el punt anterior, són significatives: els vehicles avariats, la
retirada dels quals correspon als Mossos d’Esquadra, els animals morts en la carretera,
la caiguda sobre la carretera de materials sòlids o líquids procedents dels vehicles en
circulació, procedents dels talussos, o que hagin estat arrencats o transportats pel vent
dins de la carretera, la formació de boires o fums que limitin o impedeixin la visibilitat, i
altres incidències d’aquestes característiques.

•

Mantenir la senyalització fixa (senyals, marques viàries, elements d’abalisament) en
condicions de bona visibilitat per als usuaris, així com senyalitzar les barreres, tanques
i elements de seguretat que es deteriorin i, quan per motiu de circumstàncies de caràcter
excepcional i/o per necessitats de l’ordenació del trànsit o d’actuacions a la pròpia
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carretera, sigui necessari establir, conservar i retirar la senyalització ocasional que
calgui.
Aquesta operació la realitzarà un equip integrat per dues o més persones (en funció de les
necessitats i de l’horari), un vehicle amb un sistema de posicionament global GPS i disponibilitat
d’internet, perquè el responsable tingui coneixement dels moviments de l’equip i rebi
documentació fotogràfica, i la senyalització provisional de les urgències.
S’inclouran dins d’aquesta operació les tasques corresponents a l’activació dels plans Neucat,
Inuncat, Procicat, etc.
També s’inclou en aquesta operació l’atenció de les urgències que es puguin produir, a petició
del responsable, així com la senyalització i l’abalisament provisional d’aquestes urgències i
altres incidents que no es puguin resoldre immediatament.
EXECUCIÓ
Per realitzar els treballs inclosos en aquesta operació, el contractista ha de disposar com a
mínim dels equips, personal i materials que s’especifiquen més endavant i també en l’annex 8
“Estoc de senyalització”. Cadascun dels equips ha d’estar equipat amb els vehicles, mitjans i
materials necessaris per a l’atenció de qualsevol tipus d’emergència durant les 24 hores de tots
els dies de l’any, inclosos dissabtes, diumenges i festius.
El correcte desenvolupament de l’operació de vigilància i d’ajuda a la vialitat requereix unes
condicions pel que fa a la seva execució, que són les que es detallen a continuació:
Vigilància
Per tal de tenir un bon coneixement de l’estat i funcionament de la carretera, és necessari que
el contractista dugui a terme unes tasques de vigilància.
S’entén per vigilància l'atenció que el personal del contractista (com a mínim l’equip específic i
permanent de vigilància) ha de tenir per conèixer, el millor i al més aviat possible, les anomalies
en l'estat i funcionament de la carretera, prenent directament mesures per a corregir-les,
comunicant-les a qui pugui prendre-les, si escau, o ordenar-les en els casos més urgents, i
deixant constància de les altres per a la planificació de la seva correcció, sempre amb el vistiplau
previ del responsable del contracte.
Aquesta operació conté dues tasques diferenciades. Per una banda les tasques de vigilància
de la carretera, que són programables, i per l’altra l’atenció a les urgències, que es correspon
amb una activitat no programable i, en aquest cas, haurà d’ésser executada pel contractista
sense que calgui la corresponent ordre d’execució d’operació no programada.
Pel que fa a la vigilància, el personal del contractista ha d’atendre el que estableixi el
responsable del contracte per dur-la a terme, i cal que s’estableixin sempre comunicats
d’informació, d’acord amb la sistemàtica que determinin les instruccions corresponents.
El contractista ha de realitzar un recorregut mínim de vigilància diari a tots els trams de carretera
inclosos en l’àmbit d’actuació d’aquest PPT. Aquest recorregut s’ha de realitzar per sentit de
circulació. En disposar de la vigilància les 24 h del dia, es garanteix l’obligatorietat que
permanentment ha d’haver-hi un equip a les carreteres del contracte per a qualsevol incidència
o accident que pugui produir-se. A més, quan es prevegin circumstàncies meteorològiques
adverses (incidències M, L o G), l’equip de vigilància farà un recorregut en els punts més crítics
establerts pel responsable del contracte.
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Tota la informació que es reculli per aquests mitjans s’ha de materialitzar documentalment en el
“Comunicat diari de vigilància i ajuda a la vialitat” (el format del qual es troba a l’annex 7. Models
d’impresos), i arxivar-la en suport informàtic que faciliti la seva utilització mitjançant l’Arxiu
d'informació de l'estat i funcionament de la carretera, per tal d’informar al responsable del
contracte i a qui correspongui, i per tal de facilitar l’oportuna realització dels treballs que les
tasques de vigilància posin de manifest que és necessari portar a terme.
Els equips d'ajuda a la vialitat també informaran al responsable del contracte de les activitats de
tercers en relació amb l'ús i defensa de la carretera i aquest ho notificarà a la Direcció General.
Correcció d’anomalies i defectes que puguin afectar les condicions normals de vialitat i
seguretat
Formen també part de l’ajuda a la vialitat els serveis i treballs que es duen a terme en cas
d’anomalies, defectes o deterioraments en la carretera, incloses les seves instal·lacions, per
restituir les condicions normals de circulació i per mantenir la circulació temporalment en
condicions restringides mitjançant la senyalització adient.
Les anomalies poden detectar-se, en primer lloc, a través de la vigilància. En el cas que es tracti
d’una anomalia que impliqui perill, si el personal que efectua la vigilància no pot corregir-la
donarà avís perquè es procedeixi a la seva urgent correcció i establirà la senyalització preventiva
adient.
També poden detectar-se anomalies a través dels reconeixements d’estat. Algunes revisions
inclouen la correcció de les anomalies detectades que resulti possible. En cas de no ser-ho i de
tractar-se d’anomalies que impliquin perill, és necessari donar avís urgent i prendre mentrestant
les disposicions necessàries per evitar-lo.
Un altre cas en què es detecten anomalies correspon a la seva generació a conseqüència d’un
accident o una incidència. L’atenció a l’accident o incidència inclourà sempre que sigui possible
la correcció de l’anomalia i, si no és possible, la demanda urgent de mitjans per fer-ho i la
senyalització preventiva adient per evitar el perill.
Finalment, la detecció d’una anomalia pot fer-se gràcies a l’avís de tercers. En aquest cas, la
persona que rebi la informació ha de posar immediatament en coneixement el Centre de
Conservació, i el personal d’ajuda a la vialitat anirà a prendre coneixement directe de l’anomalia
i corregir-la o establir les mesures que, mentrestant, evitin el perill.
Atenció a accidents i a incidències que obstaculitzin la circulació o puguin ser causa
d’inseguretat
La funció del contractista, quan es produeix un accident o una incidència a la carretera, és la de
donar suport als accidentats, a les autoritats que intervinguin en el cas i als usuaris de la
carretera que hagin de suportar les molèsties que es produeixin.
Quan es produeixi una incidència o accident en la carretera, i el contractista en tingui
coneixement, l'atendrà de forma urgent amb un equip format per un mínim de dues (2) persones
que, a més de senyalitzar i abalisar degudament el possible perill, siguin capaces de resoldre la
incidència o accident si aquest no és molt greu.
El contractista ha de donar compte de les incidències o accidents que alterin el nivell d’ús de la
carretera al CCV, així com al responsable del contracte. S’han de redactar, d'acord amb el
responsable del contracte i la Direcció General, instruccions que determinin la forma en què s'ha
d'actuar en cada cas.
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En qualsevol cas, ha de col·laborar a establir les limitacions i regulacions de trànsit que resultin
convenients, seguint amb aquest objecte les indicacions de les autoritats de trànsit.
La presència del contractista té també com a objecte l’obtenció de totes les dades que puguin
ser necessàries per determinar els danys que, amb motiu de l’accident o incidència, s’hagin
causat als elements de la carretera, així com referències de les persones i mitjans auxiliars que
hagin intervingut en l’accident o incidència, que l’hagin presenciat o intervingut en la seva
resolució.
En qualsevol cas, a banda de la senyalització reglamentària feta d'acord amb la Norma 8.3-I.C.,
per facilitar l'atenció a l'accident o incidència i per mantenir la circulació per la carretera amb el
major nivell compatible amb tal atenció, el contractista ha d’actuar per resoldre la incidència dins
de les possibilitats de l'equip. Si fossin necessàries ajudes complementàries per aconseguir
solucionar-la, s’han d’obtenir amb la major promptitud. La responsabilitat de l'encàrrec
d'aquestes ajudes correspon, en cada cas, a les persones que es determini en les instruccions
abans esmentades. També s’han de concretar en les esmentades instruccions les actuacions
en els casos amb talls de circulació.
Una vegada resolta la incidència o accident s’ha de deixar la calçada neta i en les degudes
condicions per a la circulació, i s’ha de donar avís al Centre de Conservació i aquest al CCV.
La calçada s’ha de mantenir lliure de qualsevol classe d'obstacle per a la circulació, i la superfície
del ferm neta de qualsevol producte o defecte que pogués disminuir les condicions d'adherència
amb els pneumàtics dels vehicles que sobre el mateix circulin, o disminuir la seguretat de la
circulació.
A tal efecte, quan es tingui coneixement de l'existència d'obstacles, animals morts, objectes
pertorbadors, defectes o abocaments, s’ha de procedir tan aviat com es pugui, i sempre dins
d’uns terminis màxims que seran definits posteriorment, a la seva retirada, reparació i/o neteja.
Aquestes operacions s’han de dur a terme per part de l'equip específic d'ajuda a la vialitat, i
només en casos extraordinaris en els quals aquest equip fos insuficient, s’han de demanar
ajudes complementàries. Aquestes ajudes s’han d’obtenir amb la major promptitud.
En qualsevol cas, les actuacions sempre s’han de dur a terme prenent totes les mesures
necessàries per salvaguardar la pròpia seguretat.
A tal efecte, en cas d’abocaments de materials sòlids o de pèrdues de líquids o gasos, s’ha
d’evitar tot contacte amb els mateixos quan es desconegui la seva naturalesa, procurant
identificar-los en base a la documentació de transport que ha de portar el vehicle (si aquest és
accessible sense perill) o informació interessant del propietari o conductor.
En cas d’abocaments de líquids contaminants s’han d’adoptar, a més, les mesures que resultin
possibles per evitar que aquests líquids vagin a parar a zones de cultiu o puguin incorporar-se
a les capes d’aigua subterrània.
En casos d’incendis, mentre no arribin els bombers, s’ha de tallar el trànsit, i en els túnels s’han
de posar en vermell els semàfors d’entrada mitjançant els automatismes o els dispositius de
control remot, si se’n disposa.
En tots els casos, de cada accident o incidència s’ha de fer un comunicat, d’acord amb el que
estableix el PPT, en el que consti com a mínim:
- Identificació de l’accident o incidència i del lloc on s’ha produït.
- Hora en què s’ha produït.
- Hora en què se n’ha tingut coneixement.
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- Hora en què ha estat atès.
- Hora en què ha quedat resolt.
- Forma en què se n’ha tingut coneixement.
- Forma en què ha estat atès i, si s’han arbitrat ajudes complementàries, quines han estat.
- Persones que han participat per solucionar el cas (amb la seva identificació).
- Danys produïts a la carretera.
- Referència dels vehicles implicats i dels seus titulars.
- Tota aquella informació addicional que es consideri interessant.
Manteniment dels elements de senyalització fixa, d’ITS i altres elements del patrimoni
públic de la carretera
Els equipaments de la carretera que tenen per objecte orientar i informar als usuaris (marques
viàries, abalisament i senyalització vertical) i defensar la sortida dels vehicles de la carretera, o
l’entrada a la carretera de vianants o animals (barreres, baranes, tanques) han d’estar sempre
en bones condicions d’estat i visibilitat.
És obligació del contractista assegurar la visibilitat dels senyals i elements d'abalisament des
dels vehicles que circulin per la carretera; sigui mitjançant neteja i, en el seu cas, abrillantament;
mitjançant reposició de les que hagin desaparegut o estiguin en mal estat; o bé sigui eliminant
els obstacles que puguin perjudicar la seva visibilitat, o de la forma apropiada als altres casos
que puguin presentar-se. S'inclou també en aquesta obligació la de mantenir netes les marques
viàries.
També és obligació del contractista el manteniment en estat de netedat dels elements que
formen part del patrimoni públic de la carretera. A tal efecte, s’inclouen en aquest apartat
l’eliminació per qualsevol mitjà de cartells publicitaris enganxats als elements que formen part
del patrimoni públic de la carretera i l’esborrat de pintades, incloent si escau el repintat, de forma
que resulti una superfície d’aspecte cromàtic uniforme.
Tots aquests treballs els ha de realitzar l'equip específic d'ajuda a la vialitat, i han de portar-se
a terme tan aviat com sigui possible, abans dels terminis màxims que estableixi el responsable
del contracte, des del moment que es té coneixement de la necessitat si afectés a la seguretat,
i dins d'un termini màxim de 48 hores des de la detecció de l'anomalia quan no l'afecti.
També és obligació del contractista reparar d'urgència, el més aviat possible i abans dels
terminis màxims que estableixi el responsable del contracte, qualsevol avaria o defecte de
qualsevol tipus que pugui afectar negativament a la seguretat o al decòrum públic, i no estigui
comprès en els casos que específicament han estat objecte dels paràgrafs anteriors, establint
mesures de salvaguarda de la seguretat abans dels terminis màxims abans esmentats.
Col·locació, manteniment i retirada de senyalització ocasional
El contractista ha de procedir, en tots els casos en què resulti necessari per executar les
operacions que es duguin a terme, a l'establiment, manteniment i retirada de la senyalització
necessària per a la seva realització. Aquesta senyalització ha de col·locar-se amb la urgència
que correspongui a les operacions a dur a terme i a l’eliminació del possible perill per als usuaris.
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També ha de procedir a la senyalització, manteniment i retirada, on sigui necessari per prevenir
o encarrilar el trànsit, per raó de qualsevol tipus de problema que es presenti en la carretera o
en el propi trànsit que suporta. Aquesta senyalització l’ha de realitzar l'equip específic d'ajuda a
la vialitat, i s’ha de col·locar tan aviat com sigui possible, sempre abans dels terminis màxims
que estableixi el responsable, i en funció dels problemes que determinin la necessitat de la seva
col·locació.
La realització d’aquests treballs i la senyalització necessària per realitzar-los s’ha de fer de la
forma que ocasioni la menor pertorbació possible a la circulació, i mantenint com a mínim el pas
per un carril amb circulació alternativa en la forma i condicions prescrites en la Norma 8.3-I.C.
En tots els casos en què les limitacions puguin donar lloc a pèrdua de capacitat que influeixi
significativament en el nivell de servei de la via, cal fer els treballs en les hores que determinin
solament retencions per temps limitats i sempre seguint les instruccions del responsable del
contracte. És necessari també no deixar en cap moment la zona de treballs sense personal que
reguli les limitacions de trànsit, mentre no s’aixequin les limitacions i se suprimeixi la
senyalització, o es deixi de forma que la circulació pugui fer-se de forma normal.

PERSONAL I MATERIAL MÍNIM, I TERMINIS MÀXIMS D’ACTUACIÓ
Pel que fa als efectes de les operacions de vigilància i d’ajuda a la vialitat, les carreteres
compreses en l’àmbit del PPT es consideraran dividides en dues zones:
1) Zona A: Totes les carreteres incloses en l’annex 1 del present PPT i que no formen part
de la Zona B.
2) Zona B: C-31, C-31D, C-31E, C-31F, C-32 (PK 84+290 al 112+041) i C-33
El personal mínim de vigilància i d’ajuda a la vialitat estarà format per:
- En dies laborables excepte dissabtes:
a) Un (1) equip de dues (2) persones en horari diürn (07.00 - 20.00 h) en cadascuna de
les dues zones (A i B) en què s’ha dividit l’àmbit d’actuació.
b) Un (1) equip de dues (2) persones en horari nocturn (20.00 - 7.00 h).
- En caps de setmana i festius:
a) Un (1) equip de dues (2) persones al llarg de les 24h.
El contractista disposarà de tres (3) furgons compactes de vigilància i ajuda a la vialitat amb les
característiques que s’estableixen a l’apartat 6.2.1 del PPT.
Els terminis màxims d’actuació per a les operacions d’ajuda a la vialitat són els que
s’especifiquen a continuació, comptats des del moment de la rebuda de l’avís:
a) Per a l’atenció a accidents i incidències que obstaculitzin la circulació o puguin ser causa
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d’inseguretat esmentats anteriorment, els terminis màxims d’arribada al lloc de la incidència són
els següents:
CARRETERES

DIÜRN

NOCTURN I DIES FESTIUS

Zona A

45 min

60 min

Zona B

30 min

60 min

b) Per a l’execució dels treballs destinats a assegurar la visibilitat dels senyals i elements
d’abalisament esmentats anteriorment, l’inici dels treballs de reparació o reposició estan dins
dels terminis màxims següents:
CARRETERES

DIÜRN

NOCTURN I DIES FESTIUS

Zona A

4 hores

4 hores

Zona B

4 hores

4 hores

c) Per a la col·locació de la senyalització per prevenir o encarrilar el trànsit, per raó de qualsevol
tipus de problema, els terminis màxims de col·locació de la senyalització són els següents:
CARRETERES

DIÜRN

NOCTURN I DIES FESTIUS

Zona A

60 min

75 min

Zona B

45 min

75 min

INFORMACIÓ A RESSENYAR EN ELS COMUNICATS DIARIS DE VIGILÀNCIA
Pel que fa als recorreguts diaris de vigilància específica, s’han d’anar ressenyant els trams de
carretera recorreguts amb referència a l'horari corresponent.
De cadascun dels trams recorreguts s’han d’indicar les anomalies, defectes i deterioraments
detectats, corregits o no pel mateix equip que realitza el recorregut de vigilància, concretant, en
el cas que no s'hagi pogut solucionar si s'ha demanat que s'hi actués urgentment amb un equip
específic.
Tota aquesta informació s’ha de materialitzar documentalment en el “Comunicat diari de
vigilància i ajuda a la vialitat” (el format del qual es troba a l’annex 7. Models d’impresos) i
posteriorment ha de ser anotada en l'Arxiu d’informació d'estat i Funcionament de la carretera.
El tractament informàtic d'aquest Arxiu d’informació estarà relacionat amb l'Inventari dels
elements de la carretera. Per al processament d'ambdós s’hauran de complir les prescripcions
del PPT, i el que determini el responsable del contracte, i ha d'efectuar-los el contractista al seu
càrrec.
Annex 2. Operacions de vigilància i ajuda a la vialitat
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En el cas d'atenció a qualsevol incidència o accident, així com qualsevol altra dada que, genèrica
o específicament pel cas, es defineixi en les instruccions per l'atenció a incidències i accidents,
s’ha de documentar en el “Comunicat d’accident” i el “Comunicat d’incidència” (el format dels
quals es troba a l’annex 7. Models d’impresos).

AMIDAMENT I ABONAMENT
La unitat d’amidament d’aquesta operació serà un (1) mes de prestació del servei i s'abonarà,
d'acord amb el preu que figuri en el pressupost del contracte, sempre que s'hagi disposat amb
continuïtat dels mitjans prescrits i s'hagin utilitzat donant compliment a les instruccions
prescrites, tant pel que fa a les condicions d'execució com als terminis d'execució de les diferents
activitats i treballs.
Aquest preu compren totes les activitats i treballs per portar a terme les obligacions establertes,
excepte els que corresponguin a operacions explícitament definides com operacions de
conservació i reparació (contingudes en l’annex 3) i a les unitats complementàries relacionades
en l’annex 5.
Aquestes operacions i materials seran abonats separadament als preus que correspongui
segons el pressupost del contracte, i d'acord amb els amidaments que resultin de l'execució,
sempre que les condicions de materials i execució corresponguin a les prescrites.
Per certificar l’operació de vigilància i atenció a les urgències, es presentarà un informe mensual
amb el registre dels recorreguts i les incidències o anomalies observades i validades pel
responsable segons GSM.

UNITATS COMPLEMENTÀRIES
No se’n consideren.
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CODI - OPERACIÓ

UNITAT

REVISIÓ

u

25/07/19

00111 - Servei d'urgències i reparació d'avaries
d'instal·lacions d'enllumenat i senyalització
variable

1B

PRIORITAT
Sempre prioritat 1.
DESCRIPCIÓ
El servei d’urgències estarà a disposició les vint-i-quatre (24) hores del dia, durant els 365 dies
de l’any, tant en horari diürn com nocturn. Estarà format per un equip de dues (2) persones, i en
el cas d’haver de dur a terme una actuació s’han de mobilitzar les dues persones.
Inclou les reparacions dels quadres i sub-quadres de distribució i comandament d’enllumenat o
subministrament d’energia a altres equips, de les línies i circuits d’enllumenat, de senyalització
variable o de subministrament d’energia a altres equips, dels equips per a compensació
d’energia reactiva, dels equips reductors de flux, de l’equipament dels grups electrògens, i de
les instal·lacions d’alta tensió, així com les reparacions de qualsevol element relacionat amb les
instal·lacions semafòriques.
EXECUCIÓ
AMIDAMENT I ABONAMENT
S’abonarà d’acord amb el preu que figuri en el pressupost, una (1) unitat mensual d’aquesta
operació, sempre que s’hagi disposat amb continuïtat dels mitjans prescrits i s’hagin utilitzat,
donant compliment a les instruccions prescrites.
Les possibles reparacions i/o reposicions de material estan incloses en l’operació 08061 Manteniment correctiu d'instal·lacions d'enllumenat, exceptuant els materials substituïts en els
grups electrògens, els quals s’abonaran al preu que per a aquests figura en el pressupost de
les unitats complementàries.
No es considera inclòs en el preu de l'operació i per tant s'abonaran per separat les següents
unitats complementàries, els preus de les quals inclouen el subministrament del material i la
seva col·locació:


u de joc de bateries d’arrencada grup electrogen (UC 6591)



u de filtres, refrigeradors i lubricants de qualsevol grup electrogen (UC 6593)



l de gas-oil per a grup electrogen (UC 6594)

No podent-se reclamar pagament addicional per cap concepte.
UNITATS COMPLEMENTÀRIES
No se’n consideren.
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CODI - OPERACIÓ

UNITAT

REVISIÓ

u

25/07/19

00200 - Serveis del Centre de Conservació i
Comunicacions

2B

PRIORITAT
No és aplicable.
DESCRIPCIÓ
A través del Centre de Conservació, tant el responsable del contracte com el CCV, podran
posar-se en contacte, durant les vint-i-quatre hores (24) de cada dia, inclosos els festius, amb
el cap de Treballs o persona en qui delegui.
El Centre de Conservació permetrà una comunicació bidireccional amb els equips que duguin
a terme les operacions objecte d’aquest contracte. Per aconseguir això hi haurà d’haver com a
mínim una persona físicament els dies feiners entre les 09:00 i les 18:00 hores.
En la resta de l’horari (dissabtes, festius i tots els dies entre les 18:00 i les 09:00 hores), es farà
un desviament de les trucades al telèfon mòbil de l’equip de vigilància i d’ajuda a la vialitat, o al
telèfon mòbil del cap de Treballs o persona en qui delegui.
El Centre de Conservació i Comunicacions del contractista serà el que aquest estableixi, com a
base per desenvolupar les activitats objecte d’aquest plec, mitjançant la prestació dels serveis
que s’indiquen en l’apartat d’execució, situat estratègicament de forma que es minimitzin els
terminis de les actuacions establertes.
Les característiques del Centre de Conservació han de ser les establertes a l’apartat 6.3 del
PPT.
EXECUCIÓ
El Centre de Conservació ha de complir les funcions i disposar de les característiques que
estableix l’apartat 6.3 del PPT.

AMIDAMENT I ABONAMENT
S’amidarà per unitat mensual (u/mes) de disponibilitat amb continuïtat dels mitjans prescrits,
utilitzats donant compliment a les instruccions establertes, i s’abonarà segons el preu unitari
contractualment establert en el pressupost.
Queden inclosos en aquest preu, i no es podran abonar per separat, tots els elements
necessaris per portar a terme aquesta operació, especialment les despeses de contractació,
adequació de les instal·lacions, pagaments dels subministraments, manteniment i neteja del
Centre i les instal·lacions incloses dins de l’àmbit, que són necessàries per al bon
desenvolupament del contracte. Inclou els espais reservats dins del Centre per a l’Administració.
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UNITATS COMPLEMENTÀRIES
No se’n consideren.
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CODI - OPERACIÓ

UNITAT

REVISIÓ

u

25/07/19

00303 - Disponibilitat de l’equip de maquinària hivernal

3B

PRIORITAT
Prioritat 1 en campanya de vialitat hivernal.
DESCRIPCIÓ
La disponibilitat de maquinària hivernal té per objecte assegurar que el contractista disposarà
en tot moment dels mitjans adequats per dur a terme les operacions corresponents a aquest
manteniment, per tal que les carreteres situades en zones propenses a gelades i nevades es
trobin en bones condicions de circulació durant tot el període hivernal, limitant al mínim el
temps que, a conseqüència de les nevades, hagin d’establir-se restriccions o, molt
excepcionalment, tancar-se al trànsit.
Amb aquesta finalitat, el contractista mantindrà en disposició d’actuar immediatament els
vehicles i la maquinària compromesos amb aquest objecte; així mateix, el personal necessari
per al seu maneig i per al seu manteniment.
El contractista disposarà dels vehicles i maquinària descrits en l’apartat 6.2.2 de la memòria
d’aquest PPT.
A més a més, disposarà del personal conductor necessari per acomplir el programa de
manteniment de la vialitat hivernal, tant pel que fa als tractaments preventius com als curatius.
Tota la maquinària haurà de tenir el sistema de sensorització i localització (GPS) dels treballs
de vialitat hivernal, compatible i integrat amb el sistema de gestió de vialitat hivernal de la
DGIM, i a més haurà de ser acceptada pel responsable del contracte.
Les màquines i tots els seus elements de treball hauran d’acomplir la Directiva 2006/42/CE del
Parlament europeu i del Consell de 17 de maig de 2006, relativa a les màquines i per la que es
modifica la Directiva 95/16/CE, així com les seves posteriors modificacions, i en particular ajustarse a les prescripcions de la norma UNE EN 500-1:1996.
Els equips de maquinària estaran ubicats al Centre de Manteniment, o en un altre lloc situat a
prop de la carretera, que serà proposat pel cap de Treballs i que haurà d’ésser aprovat
prèviament pel responsable del contracte.
Els equips hauran de tenir un sistema GPS tipus Tetra, apte per a la xarxa Rescat de la
Generalitat, i estar equipats amb sensors d’actuació, estat, servei i localització.
A part d’aquesta obligada disponibilitat, el contractista disposarà en tot moment dels mitjans
que siguin necessaris, a fi de portar a terme les actuacions prescrites.
EXECUCIÓ
Per tal de complir les prescripcions d’aquesta operació, el contractista ha de tenir sempre
disponibles la maquinària i personal especialitzats en la vialitat hivernal, atès que l’eficàcia de
l’actuació depèn del fet que s’intervingui de forma immediata, en el moment oportú.
També ha de tenir preparada tota la senyalització per donar informació als usuaris sobre
l’operació que s’estigui realitzant, i per limitar el trànsit quan calgui fer-ho. Una vegada
finalitzades les operacions, ha de deixar la carretera en condicions normals d’utilització,
Annex 2. Operacions de vigilància i ajuda a la vialitat
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retirant la senyalització d’avís i limitacions.
AMIDAMENT I ABONAMENT
S’amidarà per unitat mensual (u/mes) de disponibilitat d’equip, i s’abonarà segons el preu unitari
contractualment establert en el pressupost.
Queden inclosos en aquest preu i no es podran abonar per separat:
- La disponibilitat de la maquinària per a la vialitat hivernal.
- Assegurança, manteniment i reparacions necessàries per al bon funcionament de la
maquinària.
UNITATS COMPLEMENTÀRIES
No se’n consideren.

Annex 2. Operacions de vigilància i ajuda a la vialitat
13

Plec de prescripcions tècniques

Conservació Integral litoral

CODI - OPERACIÓ

UNITAT

REVISIÓ

00405 - Extensió preventiva de sal (fundents inclosos)

Km

25/07/19

00406 - Extensió curativa de sal (fundents inclosos) i
neteja de neu o gel amb tascó

Km

25/07/19

4B

5B

PRIORITAT
Prioritat 1 en campanya de vialitat hivernal.
DESCRIPCIÓ
Les actuacions de vialitat hivernal tenen per objecte mantenir les carreteres en bones condicions
de circulació durant el període hivernal, limitant al mínim el temps que, a conseqüència de les
nevades, hagin d’establir restriccions o, molt excepcionalment, tancar-se al trànsit.
Aquestes operacions comprenen les tasques curatives, destinades a la neteja de la neu o gel
que ja ha caigut a la calçada, o bé les preventives, destinades a endarrerir l’acumulació de neu
a la calçada.
EXECUCIÓ
Les operacions, tant curatives com preventives, s’han d’ajustar al Pla de vialitat hivernal, aprovat
pel responsable del contracte prèviament a l’inici de la campanya de vialitat hivernal, la qual
s’estén entre el 15 de novembre i el 15 d’abril de l’any següent.
Per realitzar les operacions, tant curatives com preventives, el contractista haurà de disposar de
la quantitat de fundents necessaris, emmagatzemats en condicions adients a fi de poder reposar
la sal usada en els tractaments. Aquests fundents se situaran en els punts que la DGIM hagi
disposat per al seu emmagatzematge, o bé haurà de situar-los en emplaçaments on els fundents
no perdin les seves propietats i no malmetin l’entorn, alhora que caldrà evitar la contaminació
per excés de sals en el sòl. Així mateix, haurà de tenir els equips adients per a la càrrega dels
fundents.
S’haurà d’actuar preventivament sempre que es donin les condicions atmosfèriques que puguin
fer preveure l’aparició de gel en la calçada o de nevades importants, d’acord amb el que disposi
el responsable del contracte.
Una vegada finalitzades les actuacions necessàries s’haurà de deixar la carretera en condicions
normals d’utilització, netejar al màxim els vorals per evitar que l’escorrentiu provocat pel desgel
de la neu entri a la calçada, i netejar i/o reposar les marques viàries i els elements d’abalisament
després d’haver-se retirat la neu.
Els recorreguts realitzats amb les màquines durant els tractaments es faran a la velocitat
adequada al dispositiu d’extensió utilitzat, de forma que s’aconsegueixi l’aplicació del producte
amb la dosificació adient en tota la superfície de la plataforma, inclosa la dels vorals pavimentats.
La neteja de neu o gel consisteix a dur a terme els treballs necessaris per aconseguir la lliure
circulació de vehicles a les carreteres afectades per la neu o el gel, mitjançant la maquinària
adequada, que desplaçarà la neu cap als marges de la carretera.
Aquesta activitat es portarà a terme en les zones de la carretera afectades per una capa de neu,
el gruix de la qual faci que el tractament només amb fundents no tingui prou eficàcia.
Annex 2. Operacions de vigilància i ajuda a la vialitat
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Si la quantitat de neu desplaçada cap als marges de la carretera és important, caldrà procedir
a la neteja amb la rapidesa adequada als nivells de servei.
L’extensió preventiva o curativa de sal sobre la calçada consisteix a realitzar tractaments amb
fundents, ja sigui en forma sòlida o en solució sòlida, amb la finalitat de mantenir les carreteres
dins del nivell de servei de vialitat hivernal que els correspongui, tant per als tractaments
preventius com per als curatius.
S’utilitzaran les dosificacions establertes per a l’ús habitual propi d’aquests treballs en funció de
l’estat de la calçada, i d’acord amb el Pla de vialitat hivernal aprovat pel responsable del
contracte, amb l’objectiu d’aconseguir la màxima eficàcia amb el tractament efectuat.
AMIDAMENT I ABONAMENT
S’amidarà per quilòmetre (Km) recorregut de carretera i de neteja i/o extensió de sal, amb una
amplada equivalent a un carril i el voral associat, i s’abonarà segons el preu unitari
contractualment establert en el pressupost.
Queden inclosos en aquest preu i no es podran abonar per separat:
-

El personal i la maquinària necessària per a la càrrega i gestió dels fundents.

-

El personal necessari per realitzar les operacions d’extensió i/o neteja.

-

Els fundents utilitzats.

-

El consum de combustible de la maquinària.

-

Les despeses de substitució de les ganivetes necessàries per executar les operacions
de neteja.

La maquinària de vialitat hivernal s’abonarà mitjançant l’operació de conservació núm. 00303.

UNITATS COMPLEMENTÀRIES
No se’n consideren
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CODI - OPERACIÓ

UNITAT

REVISIÓ

u

25/07/2019

00505 - Manteniment d’estació meteorològica

6B

PRIORITAT
Prioritat 1 en període de vialitat hivernal; prioritat 3 durant la resta de l’any.

DESCRIPCIÓ
Manteniment d’estació meteorològica, a fi de garantir el seu funcionament permanent. Inclou
actuacions de revisió preventiva, almenys cada mes, i actuacions de reparació i eventual
substitució/reposició d’elements de la instal·lació malmesos

EXECUCIÓ
En les actuacions de revisió preventiva, s’elaborarà un informe en el que es farà constar, si més
no:
-

Data de la revisió.

-

Identificació de l’estació meteorològica i de l’equip revisor.

-

Inventari actualitzat dels elements que composen la instal·lació.

-

Llista de comprovació de tots i cada un dels elements que composen la instal·lació, amb
detall de les observacions i accions desenvolupades que corresponguin en cada cas.

-

Amidaments obtinguts dels paràmetres característics dels sistemes d’alimentació i
comunicacions, amb els comentaris pertinents.

-

Resultats del calibratge dels sensors de temperatura i d’humitat relativa, amb indicació
de la diferència mitjana obtinguda en almenys dues tandes de 6 amidaments patró/EMA
i de si aquesta resulta admissible d’acord amb la tolerància establerta en cada cas.

En les actuacions de reparació, s’elaborarà un informe en el que es farà constar, si més no:
-

Data de la reparació.

-

Identificació de l’estació meteorològica i de l’equip reparador.

-

Descripció de les actuacions realitzades, així com de les possibles causes de la
incidència.

-

Descripció, si escau, dels elements de la instal·lació substituïts o reposats, amb valoració
del seu cost i amb actualització de l’inventari.

Eventuals propostes de millora del rendiment de la instal·lació, dins l’àmbit d’aquesta operació
de conservació.
AMIDAMENT I ABONAMENT
Annex 2. Operacions de vigilància i ajuda a la vialitat
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S’amidarà per unitat i per mes complet (u/mes) de disponibilitat de l’estació meteorològica,
incloses les revisions de periodicitat mínima mensual i les actuacions de reparació dels
elements malmesos, així mateix aquells elements que s’hagin de substituir o reposar.
L’amidament a aplicar al preu unitari de l’OC resultarà de descomptar la part proporcional dels
dies en què no s’hagi pogut obtenir algun dels valors dels paràmetres a amidar per l’estació.

UNITATS COMPLEMENTÀRIES
No se’n consideren.
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CODI - OPERACIÓ

UNITAT

REVISIÓ

u

15/02/19

00506 - Servei d’informació meteorològica

7B

PRIORITAT
No és aplicable
DESCRIPCIÓ
El Servei d’Informació Meteorològica (SIM) és una eina de suport a la gestió de la vialitat hivernal
que, a partir de les dades facilitades per estacions meteorològiques situades a peu de carretera,
proporciona informació sobre la presència de fenòmens meteorològics (pluja, neu, glaç,
gebre,...) en la superfície dels paviments de totes les carreteres que composen la xarxa viària
en una zona determinada, de manera que permet:
•
•
•
•
•

Coneixement i diagnosi, en continu, de les precipitacions i de l’estat de la carretera en
cada tram.
Oferir una millor visualització de l’estat de la xarxa i possibles afectacions, facilitant la
difusió de la informació.
Millorar la planificació de les actuacions a realitzar a la xarxa.
Gestió eficient mitjançant una optimització dels recursos.
Ajuda a la presa de decisions.

L’eina de gestió es configura en un únic entorn accessible via web des de qualsevol dispositiu,
per al conjunt del personal tècnic implicat en la gestió de la vialitat hivernal, de manera que no
és necessària la instal·lació de cap programari.
EXECUCIÓ
-

L’usuari pot accedir a tots els continguts de l’eina de gestió, mitjançant una pàgina
d’accés restringit amb un usuari i contrasenya, que facilitarà l’empresa a la que es
contracti el servei. Amb un mateix usuari és possible realitzar diverses connexions per
garantir l’accés del conjunt de personal tècnic implicat (no hi ha restriccions al nombre
d’accessos per usuari).

-

El sistema mostra, pel cap baix, els valors dels paràmetres de temperatura del ferm,
temperatura de l’aire, humitat relativa, temperatura de rosada i temperatura del subsol.

-

El sistema funciona amb un conjunt d’alertes definides en diversos nivells de perill
segons els valors dels paràmetres, amb un color diferent per a cada nivell i configurables
a criteri de l’usuari, tant per la seva magnitud com per la seva duració.

-

El sistema mostra l’estat de la xarxa sobre una representació cartogràfica o sobre
ortofotografia, amb el màxim nivell d’alerta existent en cada tram, segons la predicció a
24, 48 i 72 hores. També conserva un històric amb els estats realment registrats per a
cada un dels fenòmens, de manera que es puguin establir comparacions amb les
prediccions del sistema.

-

A banda de la representació geogràfica, el sistema proporciona, en forma numèrica i en
forma de gràfiques, les dades registrades i les prediccions en tots els trams cada hora,
destacant les que hagin superat els llindars de cada nivell.
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-

El sistema facilita en temps real l’estat de les precipitacions de pluja i de neu sobre el
mapa de la xarxa, així com l’evolució registrada.

-

El sistema facilita en temps real les dades registrades per les estacions meteorològiques,
així mateix l’històric de dades registrades.

-

L’usuari compta amb el suport i l’assistència telefònica dels tècnics de l’equip de
predicció i vigilància del proveïdor del servei.

AMIDAMENT I ABONAMENT
S’amidarà per unitat i per mes complet (u/mes) de disponibilitat del servei, durant els mesos
de prestació del servei d’ajuda a la vialitat hivernal.
L’amidament a aplicar al preu unitari de l’OC resultarà de descomptar la part proporcional dels
dies en què no s’hagi pogut disposar del servei durant les 24 h, per causes imputables al seu
proveïdor.
UNITATS COMPLEMENTÀRIES
9400.- km de carretera per a l’elaboració del mapa tèrmic de tota la xarxa de carreteres de
l’àmbit en les condicions de serè, ennuvolat i intermedi, en format editable i en format integrable
en el GIS corporatiu del DTES.
9401.- u de subministrament i instal·lació d’estació meteorològica automàtica ubicada a peu de
carretera, dotada d’alimentació elèctrica mitjançant energia solar fotovoltaica, amb panell solar
fotovoltaic, columna de sustentació, bateria i regulador de càrrega; d’unitat central d'adquisició
de dades per a la mesura, emmagatzematge i transmissió de dades i imatges, especialment
concebuda per operar a la intempèrie, que permetrà la recepció, presentació, emmagatzematge
i tractament final de tota la informació rebuda, inclòs armari metàl·lic d'acer galvanitzat per
allotjar tots els elements necessaris de manera reglamentària i amb el nivell d'estanqueïtat
adient; de conductors elèctrics de connexió entre els plafons solars i el regulador de càrrega,
entre aquest i la bateria i entre aquest i l'estació de presa de dades; de sensor anemòmetre; de
sensor de precipitació; de sensor de temperatura i humitat; de sensor de l'estat del paviment,
que ha de permetre obtenir la temperatura de superfície de la carretera, la temperatura del
subsol, el nivell de la capa d'aigua fins a 4 mm, la temperatura de congelació pel NaCl i la
condició de la carretera (seca, humida, mullada, congelada, gel, neu, sal residual).
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CODI - OPERACIÓ

UNITAT

REVISIÓ

u

15/02/19

00507 - Sensorització de sitja

8B

PRIORITAT
No és aplicable.
DESCRIPCIÓ
Subministrament i col·locació o reposició de sensor de radar per a l’amidament continuat del
nivell de sal en sitges de fins a 15 metres d’alçada, inclòs programari web per a la monitorització
i inventariat de nivells.
EXECUCIÓ
1.- Subministrament de sensor i de tot el material necessari per a la seva instal·lació.
2.- Col·locació o reposició de sensor.
3.- Subministrament del programari web per a la monitorització.
AMIDAMENT I ABONAMENT
S’amidarà per unitat subministrada i instal·lada, i s’abonarà segons el preu unitari
contractualment establert en el pressupost.
Queden inclosos en aquest preu i no es podran abonar per separat:
-

El subministrament del sensor i qualsevol material necessari per a la seva instal·lació.

-

Calibratge inicial necessari.

-

Programari web per a la monitorització.

UNITATS COMPLEMENTÀRIES
No se’n consideren.
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CODI - OPERACIÓ

UNITAT

REVISIÓ

u

12/04/21

00600 – Servei d'operador de sala d’explotació viària

9B

PRIORITAT
No és aplicable.
DESCRIPCIÓ
Treballs de supervisió i control de túnels des del Centre de Control de Premià, mitjançant
personal especialitzat i format per a dites funcions, i gestió d’incidències viàries.
EXECUCIÓ
1.- Treballs d’explotació regular de la xarxa viària, mitjançant personal especialitzat i format, 24h
al dia 365 dies a l’any amb 2 operadors permanents al Centre de Control exclusiu per a la gestió
de les carreteres i túnels d’aquest contracte.
AMIDAMENT I ABONAMENT
S’amidarà per unitat (u) mensual, i s’abonarà segons el preu unitari contractualment establert
en el pressupost.
Queden inclosos en aquest preu i no es podran abonar per separat:
-

Qualsevol despesa del personal.

UNITATS COMPLEMENTÀRIES
No se’n consideren.
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ANNEX 3: OPERACIONS DE CONSERVACIÓ
ÍNDEX
01011 - Tapar sots amb aglomerat en fred ...................................................................................... 1
01011N - Tapar sots amb aglomerat en fred en horari nocturn ....................................................... 1
01031 - Reparació de flonjalls fins a 8 m2/km ................................................................................. 3
01031N - Reparació de flonjalls fins a 8 m2/km en horari nocturn .................................................. 3
01032 - Reparació de flonjalls de més de 8 m2/km ......................................................................... 3
01032N - Reparació de flonjalls de més de 8 m2/km en horari nocturn .......................................... 3
01041 - Apedaçament local d’aglomerat fins a 100 m2 / Km........................................................... 6
01041N - Apedaçament local d’aglomerat fins a 100 m2 / Km en horari nocturn............................ 6
01051 - Apedaçament generalitzat d’aglomerat de més de 100 m2 / Km ....................................... 6
01051N - Apedaçament generalitzat d’aglomerat de més de 100 m2 / Km en horari nocturn ........ 6
01081 - Reparació d’escantells ........................................................................................................ 9
01081N - Reparació d’escantells en horari nocturn ......................................................................... 9
01105 - Reparació o col·locació de paviment antilliscant .............................................................. 10
01105N - Reparació o col·locació de paviment antilliscant en horari nocturn ............................... 10
01111 - Microaglomerat en fred MICROF 5 .................................................................................. 12
01111N - Microaglomerat en fred MICROF 5 en horari nocturn .................................................... 12
01112 - Microaglomerat en fred MICROF 8 amb fibres ................................................................. 12
01112N - Microaglomerat en fred MICROF 8 amb fibres en horari nocturn .................................. 12
01113 - Microaglomerat en fred MICROF 11 amb fibres ............................................................... 12
01113N - Microaglomerat en fred MICROF 11 amb fibres en horari nocturn ................................ 12
01121 - Capa d’aglomerat de qualsevol tipus ( >500 m2 / Km)........................................................ 1
01121N - Capa d’aglomerat de qualsevol tipus ( >500 m2 / Km) en horari nocturn......................... 1
01122 - Capa d’aglomerat de qualsevol tipus en zones localitzades (fins a 500 m2 / Km) ............. 1
01122N - Capa d’aglomerat de qualsevol tipus en zones localitzades (fins a 500 m2 / Km) en
horari nocturn ................................................................................................................................... 1
01123 - Capa de trànsit Ultrafina ..................................................................................................... 4
01123N - Capa de trànsit Ultrafina en horari nocturn ...................................................................... 4
01131 - Segellat d’esquerda............................................................................................................. 6
01131N - Segellat d’esquerda en horari nocturn ............................................................................. 6
01150 - Trasllat de maquinària en góndola ...................................................................................... 7
01151 - Trasllat d’equip d’aglomerat en calent des del seu centre de treball .................................. 8
01152 - Retexturitzat del ferm per incrementar el CRT mitjançant hidrodesbast ............................ 9
01152N - Retexturitzat del ferm per incrementar el CRT mitjançant hidrodesbast en horari
nocturn .............................................................................................................................................. 9
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01154 - Granallat de paviment per recuperar CRT ........................................................................ 10
01154N - Granallat de paviment per recuperar CRT en horari nocturn ........................................ 10
01156 - Reciclat per cm de gruix de formigó asfàltic “in situ” amb emulsió. .................................. 11
01156N - Reciclat per cm de gruix de formigó asfàltic “in situ” amb emulsió en horari nocturn. ... 11
02041 - Reperfilament de cuneta no revestida i del peu de desmunt ............................................ 13
02051 - Reparació i neteja de cunetes no revestides. ................................................................... 14
02054 - Reparació i neteja de cunetes no revestides en coronament de talussos........................ 15
02071 - Reparació de cunetes revestides ...................................................................................... 16
02081 - Revestiment de cunetes .................................................................................................... 17
02102 – Reparació o construcció baixants verticals amb tub PVCs .............................................. 18
02111 - Reparació o construcció de baixants i embocadures ....................................................... 20
02112 – Protecció de baixants d'aigües verticals, mitjançant perfil metàl·lic "U" 230 x 230 mm de
1,5 mm d'espessor, en una longitud màxima de 2,00 m, totalment acabat ................................... 22
02122 - Reposició d’obres de pas de tipus 1 (llum ≤ 0,40 m) ........................................................ 24
02123 - Reposició d’obres de pas de tipus 2 (0,40< llum ≤ 0,80 m) .............................................. 24
02124 - Reposició d’obres de pas de tipus 3 (0,80< llum ≤ 1,20 m) .............................................. 24
02125 - Reposició d’obres de pas de tipus 4 (1,20< llum ≤1,80) ................................................... 24
02126 - Reposició d’obres de pas de tipus 5 (1,80< llum ≤2,20) ................................................... 24
02127 - Reposició d’obres de pas amb caixó de formigó de 2,00 x 2,00 m .................................. 26
02128 - Reposició d’obres de pas amb tub de polietilè de doble paret estructurada SN-2 (0,40 <
diàmetre ≤ 0,60 m) ........................................................................................................................... 1
02129 - Reposició d’obres de pas amb tub de polietilè de doble paret estructurada SN-2 (0,60 <
diàmetre ≤ 0,80 m) ........................................................................................................................... 1
02141 - Reposició de dren subterrani .............................................................................................. 3
02150 - Construcció de pou de registre de secció quadrada de 60x60 cm o de 60 cm de diàmetre
.......................................................................................................................................................... 5
02151 - Construcció de pou de registre entre > 60 cm i ≤ 1,00 m de diàmetre o de secció
quadrada entre > 60 cm i ≤ 1,00 de costat ...................................................................................... 5
02152 - Construcció de pou de registre entre > 1,00 m i ≤ 1,50 m de diàmetre o de secció
quadrada entre > 1,00 m i ≤ 1,50 m de costat ................................................................................ 5
02153 - Construcció de pou de registre entre > 1,50 m i ≤ 2,00 m de diàmetre o de secció
quadrada entre > 1,50 m i ≤ 2,00 m de costat ................................................................................ 5
02154 - Construcció d’embornal sifònic de calçada ......................................................................... 7
02161 - Reparació del cos d’arqueta, pou de registre o embornal .................................................. 8
02162 - Reparació o reposició de tapa o reixa d’arqueta, pou de registre o embornal ................... 9
02162N - Reparació o reposició de tapa o reixa d’arqueta, pou de registre o embornal en horari
nocturn .............................................................................................................................................. 9
03013 - Repicat, sega i neteja de zona enjardinada entre barrera 'New Jersey'........................... 10
03017 - Sega de rotonda, illeta, àrea de descans, zona de vegetació no arbustiva o llocs
singulars ......................................................................................................................................... 12
03018 - Sega d’herba amb aspiració ............................................................................................. 13
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03019 - Sega d’herba sense aspiració ........................................................................................... 15
03021 - Tractament amb herbicides no residuals .......................................................................... 17
03032 - Tala i/o esporgada d'arbustos ........................................................................................... 19
03033 - Tala i/o esporgada de bardisses ....................................................................................... 21
03034 - Tala d’arbres de 15 cm a 40 cm de diàmetre ................................................................... 23
03035 - Tala d’arbres de més de 40 cm de diàmetre .................................................................... 23
03036 - Esporgada d’arbres fins a 15 cm de diàmetre .................................................................. 24
03037 - Esporgada d’arbres de més de 15 cm de diàmetre .......................................................... 24
03038 - Tala i esporgada generalitzada en marges de carretera dins de domini públic expropiat i
de durada d’execució d’un dia de treball ........................................................................................ 26
03041 - Estassada de vegetació pertorbadora .............................................................................. 28
03051 - Plantació d’herba amb hidrosembradora .......................................................................... 29
03052 - Plantació en illots, marges i zones de repòs ..................................................................... 30
03053 - Reg de plantacions............................................................................................................ 31
03059 - Neteja manual o mecànica de passos sota barrera rígida de formigó "New Jersey" ....... 32
03060 - Neteja de paviments drenants amb aigua a pressió i aspiració ....................................... 33
03061 - Neteja de calçades i àrees adjacents ............................................................................... 34
03062 - Neteja de calçada amb escombradora mecànica ............................................................. 35
03063 - Retirada d’animals morts o altres objectes pertorbadors, fora del servei de vigilància i
ajuda a la vialitat ............................................................................................................................. 36
03064 - Neteja de rigola i/o vorera en túnel ................................................................................... 38
03065 - Neteja de rigola en travesseres o illetes ........................................................................... 39
03066 - Retirada de deixalles als vorals, voreres, marges, mitjanes i zones d'estacionament i
repòs ............................................................................................................................................... 40
03067 - Neteja de cartells publicitaris ............................................................................................ 41
03068 - Esborrament de pintades .................................................................................................. 42
03069 - Neteja de paviments no drenants, amb aigua a pressió ................................................... 43
03070 - Neteja d’àrees de descans i repòs .................................................................................... 44
03071 - Neteja de paperera............................................................................................................ 45
03072 - Neteja de contenidor ......................................................................................................... 46
03073 - Neteja de paviments en zones localitzades amb mitjans especials ................................. 47
03074 - Neteja d’arqueta o pou de registre .................................................................................... 48
03075 - Neteja d’embornal ............................................................................................................. 48
03076 - Neteja de dren subterrani .................................................................................................. 49
03077 - Neteja de col·lectors.......................................................................................................... 50
03078 - Neteja de baixants............................................................................................................. 51
03079 - Neteja manual o mecànica de cunetes revestides ........................................................... 52
03080 - Neteja de malla de protecció ............................................................................................. 53
03081 - Neteja de llera ................................................................................................................... 54
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03082 - Neteja d’obres de pas amb mànega d’aigua a pressió ..................................................... 55
03083 - Neteja manual d’obres de pas inferiors incloses escales i papereres .............................. 56
03084 - Neteja mecànica d’obres de pas ....................................................................................... 57
03085 - Neteja mecànica d’arestes de calçada ............................................................................. 58
03086 - Neteja de senyal o cartell petit .......................................................................................... 59
03087- Neteja de cartell gros (S > 1 m2 ) ....................................................................................... 59
03088 - Neteja de cartell amb dissolvent especial, fora del servei de vigilància i ajuda a la vialitat
........................................................................................................................................................ 59
03089 - Neteja de barrera de seguretat o barana de pont, amb mitjans manuals, mecànics o
aigua a pressió ............................................................................................................................... 60
03090 - Neteja de reflectors ........................................................................................................... 61
03091 - Neteja trimestral de senyals, fites quilomètriques, captafars i portes d'accés a les galeries
d'emergència dintre de tots els túnels ............................................................................................ 62
03092 - Neteja trimestral de senyals, cartells petits, fites quilomètriques o captafars................... 64
03093 - Neteja de dren “californià” ................................................................................................. 65
03094 - Neteja de cartell de pòrtic o banderola ............................................................................. 66
03095 - Neteja i retirada de productes a les voreres dels túnels ................................................... 67
03100 - Neteja de bosses de material acumulat sota la malla de triple torsió, inclou l'obertura de
les peces de malla, trencant-la en cas necessari, i neteja dels materials al peu del talús ............ 68
03102 - Sanejament de material meteoritzat, inestable o solt ....................................................... 69
03104 - Retirada d’aterraments fins a un volum de 10 m3 /km ...................................................... 70
03105 - Retirada d’aterraments de volum > 10 m3 /km ≤ 50 m3 /km ............................................. 70
03106 - Retirada d’aterraments de volum > 50 m3 /km .................................................................. 70
03131 - Retirada de corró lateral de terres sota barrera de seguretat tipus "biona"...................... 72
03132 - Neteja de volta i parets laterals de túnels amb màquina de rentat d'alt rendiment .......... 74
04071 - Col·locació o reposició d’escullera .................................................................................... 75
04081 - Col·locació o reposició de gabions ................................................................................... 76
04101 - Construcció o reparació de mur de pedra o fàbrica amb morter hidràulic ........................ 77
04102 - Construcció o reparació de mur de formigó en massa HM-20 en peu de talús o terraplè
d’alçada variable ............................................................................................................................. 78
04103 - Construcció o reparació de mur de formigó armat HA-25 en peu de talús o terraplè
d’alçada variable ............................................................................................................................. 79
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CODI - OPERACIÓ
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REVISIÓ

01011 - Tapar sots amb aglomerat en fred

2

m

31/05/2019

01011N - Tapar sots amb aglomerat en fred en horari
nocturn

m2

31/05/2019

0B

1B

PRIORITAT
Sempre prioritat 1.
DESCRIPCIÓ
Reompliment dels sots i deformacions del ferm amb aglomerat en fred, compactant amb
compactadora portàtil vibratòria de cilindres.
EXECUCIÓ
1. Neteja amb raspall sanejant les degradacions i vores dels sots a reparar, retirant els
materials mobilitzats que es transportaran a l’abocador autoritzat.
2. Aplicació del reg d’adherència en el fons i el contorn.
3. Ompliment dels sots i deformacions del ferm amb aglomerat en fred, fins a sobrepassar
lleugerament la superfície.
4. Compactació amb cilindre vibratori, fins a aconseguir una superfície notablement
uniforme.
5. Neteja de la superfície amb raspall.
L’operació s’executarà preferentment d’abril a novembre a les comarques temperades, i de maig
a octubre a les fredes, i es procurarà que coincideixi en èpoques de poc trànsit o, a les carreteres
amb trànsit intens, en hores de poc trànsit.
En qualsevol cas, els sots es taparan de seguida que puguin representar un perill o una molèstia
notable per a la circulació.
AMIDAMENT I ABONAMENT
S’amidarà per metre quadrat (m2) realment executat i s’abonarà segons el preu contractualment
establert en el pressupost.
Queden inclosos en aquest preu i no es podran abonar per separat:
-

Neteges anteriors i posteriors.
Talls dels vorals dels sots amb serra de disc.
Subministrament i aplicació del reg d’adherència.
Subministrament, estesa i compactació de l’aglomerat en fred.
Retirada, transport i descàrrega a l’abocador autoritzat dels materials sobrants.
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UNITATS COMPLEMENTÀRIES
No se’n consideren.
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CODI - OPERACIÓ

UNITAT

REVISIÓ

01031 - Reparació de flonjalls fins a 8 m2/km

m2

31/05/2019

01031N - Reparació de flonjalls fins a 8 m2/km en
horari nocturn

m2

31/05/2019

01032 - Reparació de flonjalls de més de 8 m2/km

m2

31/05/2019

01032N - Reparació de flonjalls de més de 8 m2/km en
horari nocturn

m2

31/05/2019

2B

3B

4B

5B

PRIORITAT
Prioritat 1, 2 o 3, segons la perillositat o molèstia per al trànsit que representi l’estat el ferm, que
determina la necessitat de l’operació.
DESCRIPCIÓ
Reconstrucció local de tot el gruix del ferm (fins a un màxim de 8 m2 o més de 8 m2, de superfície
per km de carretera, i de 50 cm per sota del nivell de l’esplanada), acabant-lo amb aglomerat,
en aquelles zones en què, per capacitat de suport insuficient, es presentin ensorraments
localitzats de la superfície.
EXECUCIÓ
1. Tall vertical i net del ferm existent, en forma rectangular i amb un sobreample de 20 cm.
Si el paviment és d’aglomerat, el tall es realitzarà amb disc mecànic.
2. Demolició i aixecament del ferm fins a la zona que es consideri sana, dins dels límits
indicats.
3. Establiment d’un dispositiu que asseguri un bon drenatge de l’aigua que vagi a parar al
sot excavat (molt important).
4. Recompactació del fons de l’excavació, amb placa vibrant o cilindre vibrant en funció de
la grandària del sot, i obrir-ne el corresponent CBR, si fos convenient.
5. Reconstrucció del ferm amb les capes d’esplanada i tot-u artificial adients al trànsit i al
CBR obtingut, comprovant que s’assoleixen les densitats mínimes indicades al PG-3. Si
es considera necessari, s’estabilitzarà el fons de l’excavació i/o s’hi col·locarà un
geotèxtil que impedeixi futures contaminacions. En superfícies petites, es pot substituir
el material granular per formigó pobre.
6. Reg d’emprimació a la superfície del tot-u i als laterals de l’aglomerat.
7. Reg d’adherència entre capes.
8. Extensió i compactació de l’aglomerat amb una compactadora de cilindres.
L’operació s’executarà tan bon punt la magnitud dels ensorraments pugui presentar un perill o
una molèstia notable per a la circulació, preferiblement un cop passada l’època de les pluges i
en períodes de poc trànsit.
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AMIDAMENT I ABONAMENT
S’amidarà per metre quadrat (m2) realment executat i s’abonarà segons el preu contractualment
establert en el pressupost, que sigui aplicable en funció de la quantitat de m2 a reparar per
quilòmetre de carretera.
Queden inclosos en aquest preu i no es podran abonar per separat:
-

El tall del paviment, encara que sigui amb disc mecànic.
La demolició del paviment existent.
L’excavació de les zones a sanejar, en tota la seva profunditat.
La compactació del fons de l’excavació i l’obtenció del CBR.
L’estabilització del sòl, si fos necessari.
Els dispositius de drenatge necessaris.
L’obtenció de les densitats de compactació.
Retirada, transport i descàrrega a l’abocador autoritzat dels materials sobrants.

L’aplicació de l’operació de “trasllat d’equip d’aglomerat en calent des del seu centre de treball”
(núm. 01151) només es podrà certificar una vegada per campanya d’actuacions, i serà
incompatible amb la certificació del “trasllat de maquinària en góndola” (núm. 01150).
UNITATS COMPLEMENTÀRIES
5109.- m3 d’esplanada amb sòl seleccionat tipus 3, procedent de préstec, mesurada sobre perfil
teòric
5110.- m3 de tot-u artificial tipus ZA25, estesa i compactació
5221.- m2 de reg d’emprimació amb emulsió catiònica tipus C50BF5IMP, amb una dotació d’1,5
Kg/m2.
5222.- m2 de reg d’adherència amb emulsió catiònica tipus C60B4ADH, amb una dotació de 0,5
Kg/m2.
5222N.- m2 de reg d’adherència amb emulsió catiònica tipus C60B4ADH, amb una dotació de
0,5 Kg/m2, en horari nocturn.
5223.- m2 de reg d’adherència amb emulsió modificada tipus C60BP4ADH, amb una dotació de
0,35 Kg/m2.
5223N.- m2 de reg d’adherència amb emulsió modificada tipus C60BP4ADH, amb una dotació
de 0,35 Kg/m2, en horari nocturn.
5230.- t de mescla bituminosa en fred de qualsevol tipus per a capa de trànsit, inclosos lligant,
estesa i compactació.
5230N.- t de mescla bituminosa en fred de qualsevol tipus per a capa de trànsit, inclosos lligant,
estesa i compactació en horari nocturn.
5240.- t de mescla bituminosa en calent en capa base, tipus AC22G, AC32G,AC22S o AC32S,
inclosos lligant B 50-70, estesa i compactació.
5240N.- t de mescla bituminosa en calent en capa base, tipus AC22G, AC32G,AC22S o AC32S,
inclosos lligant B 50-70, estesa i compactació en horari nocturn.
5241.- t de mescla bituminosa en calent en capa base, tipus AC22G, AC32G,AC22S o AC32S,
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inclosos betum modificat, estesa i compactació.
5241N.- t de mescla bituminosa en calent en capa base, tipus AC22G, AC32G,AC22S o AC32S,
inclosos betum modificat, estesa i compactació en horari nocturn.
5244.- t de mescla bituminosa en calent per a capa de trànsit tipus AC16D, AC22D, AC16S o
AC22S, inclosos lligant B 50-70, estesa i compactació.
5244N.- t de mescla bituminosa en calent per a capa de trànsit tipus AC16D, AC22D, AC16S o
AC22S, inclosos lligant B 50-70, estesa i compactació en horari nocturn.
5245.- t de mescla bituminosa en calent per a capa de trànsit tipus AC16D, AC22D, AC16S o
AC22S, inclosos betum modificat, estesa i compactació.
5245N.- t de mescla bituminosa en calent per a capa de trànsit tipus AC16D, AC22D, AC16S o
AC22S, inclosos betum modificat, estesa i compactació en horari nocturn.
5247.- t de mescla discontínua per a capa de trànsit tipus BBTM8A, BBTM8B, BBTM11A o
BBTM11B, inclosos betum modificat, estesa i compactació.
5247N.- t de mescla discontínua per a capa de trànsit tipus BBTM8A, BBTM8B, BBTM11A o
BBTM11B, inclosos betum modificat, estesa i compactació en horari nocturn.
5248.- t de mescla discontínua per a capa de trànsit tipus BBTM8A, BBTM8B, BBTM11A o
BBTM11B, inclosos lligant B 50-70, estesa i compactació.
5248N.- t de mescla discontínua per a capa de trànsit tipus BBTM8A, BBTM8B, BBTM11A o
BBTM11B, inclòs lligant B 50-70, estesa i compactació en horari nocturn.
5249.- t de mescla drenant per a capa de trànsit tipus PA11 o PA16, inclosos lligant B 50-70,
estesa i compactació.
5249N.- t de mescla drenant per a capa de trànsit tipus PA11 o PA16, inclosos lligant B 50-70,
estesa i compactació en horari nocturn.
5250.- t de mescla drenant per a capa de trànsit tipus PA11 o PA16, inclosos betum modificat,
estesa i compactació.
5250N.- t de mescla drenant per a capa de trànsit tipus PA11 o PA16, inclosos betum modificat,
estesa i compactació en horari nocturn.
5256.- t de mescla per a capa de trànsit, utilitzant una solució innovadora que suposi una millora
per a l'usuari i el gestor.
5256N.- t de mescla per a capa de trànsit, utilitzant una solució innovadora que suposi una
millora per a l'usuari i el gestor en horari nocturn.
5257.- t d’aportació de pols de pneumàtic fora d’ús, per via humida.
5257N.- t d’aportació de pols de pneumàtic fora d’ús, per via humida, en horari nocturn.
5607.- m2 de làmina de polièster, de resistència a la tracció longitudinal de 59 KN/m i de
resistència a la tracció transversal de 60 KN/m, amb un pes de 380 g/m2, dimensions de malla
de 20 x 20 mm, inclosos encavalcaments i pèrdues per retalls.
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CODI - OPERACIÓ

UNITAT

REVISIÓ

01041 - Apedaçament local d’aglomerat fins a 100 m2 /
Km

m2

31/05/2019

01041N - Apedaçament local d’aglomerat fins a 100 m2
/ Km en horari nocturn

m2

31/05/2019

01051 - Apedaçament generalitzat d’aglomerat de més
de 100 m2 / Km

m2

31/05/2019

01051N - Apedaçament generalitzat d’aglomerat de
més de 100 m2 / Km en horari nocturn

m2

31/05/2019

6B

7B

8B

9B

PRIORITAT
Prioritat 1, 2 o 3, segons la perillositat o molèstia per al trànsit que representi l’estat del ferm,
que determina la necessitat de l’operació.
DESCRIPCIÓ
Reconstrucció local de les capes degradades d’un ferm constituït amb capes d’aglomerat,
inclosa la capa de base d’aglomerat, si convé, en superfícies fins als 100 m2/km de carretera, o
superior als 100 m2/km de carretera.
EXECUCIÓ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Marcatge sobre el paviment del contorn dels pedaços a fer, en forma rectangular.
Fresatge del ferm existent, si més no en la profunditat de la capa de trànsit.
Neteja amb aire a pressió.
Reg d’adherència en el fons i contorn.
Col·locació de l’aglomerat en tot el gruix sanejat.
Compactació amb cilindre vibratori.

L’operació s’executarà tan bon punt els trossos d’aglomerat de la capa de trànsit aixecats puguin
representar un perill per al usuari o una molèstia notable per a la circulació, preferiblement en
èpoques poc fredes i en períodes de poc trànsit.
AMIDAMENT I ABONAMENT
S’amidarà per metre quadrat (m2) realment executat i s’abonarà segons el preu contractualment
establert en el pressupost.
Queden inclosos en aquest preu i no es podran abonar per separat:
-

El fresatge del paviment existent en el gruix degradat.
La neteja amb aire a pressió.
L’obtenció de les densitats de compactació.
La retirada, el transport i la descàrrega a l’abocador autoritzat dels materials sobrants.
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L’aplicació de l’operació de “trasllat d’equip d’aglomerat en calent des del seu centre de treball”
(núm. 01151) només es podrà certificar una vegada per campanya d’actuacions, i serà
incompatible amb la certificació del “trasllat de maquinària en góndola” (núm. 01150).
UNITATS COMPLEMENTÀRIES
5005.- m de tall de paviment amb serra de disc.
5005N.- m de tall de paviment amb serra de disc en horari nocturn
5006.- m de tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, fins a una
fondària de 20 cm.
5006N.- m de tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, fins a una
fondària de 20 cm, en horari nocturn
5109.- m3 d’esplanada amb sòl seleccionat tipus 3, procedent de préstec, mesurada sobre perfil
teòric
5110.- m3 de tot-u artificial tipus ZA25, estesa i compactació
5221.- m2 de reg d’emprimació amb emulsió catiònica tipus C50BF5IMP, amb una dotació d’1,5
Kg/m2.
5222.- m2 de reg d’adherència amb emulsió catiònica tipus C60B4ADH, amb una dotació de 0,5
Kg/m2.
5222N.- m2 de reg d’adherència amb emulsió catiònica tipus C60B4ADH, amb una dotació de
0,5 Kg/m2, en horari nocturn.
5223.- m2 de reg d’adherència amb emulsió modificada tipus C60BP4ADH, amb una dotació de
0,35 Kg/m2.
5223N.- m2 de reg d’adherència amb emulsió modificada tipus C60BP4ADH, amb una dotació
de 0,35 Kg/m2, en horari nocturn.
5230.- t de mescla bituminosa en fred de qualsevol tipus per a capa de trànsit, inclosos lligant,
estesa i compactació.
5230N.- t de mescla bituminosa en fred de qualsevol tipus per a capa de trànsit, inclosos lligant,
estesa i compactació en horari nocturn.
5240.- t de mescla bituminosa en calent en capa base, tipus AC22G, AC32G,AC22S o AC32S,
inclosos lligant B 50-70, estesa i compactació.
5240N.- t de mescla bituminosa en calent en capa base, tipus AC22G, AC32G,AC22S o AC32S,
inclosos lligant B 50-70, estesa i compactació en horari nocturn.
5241.- t de mescla bituminosa en calent en capa base, tipus AC22G, AC32G,AC22S o AC32S,
inclosos betum modificat, estesa i compactació.
5241N.- t de mescla bituminosa en calent en capa base, tipus AC22G, AC32G,AC22S o AC32S,
inclosos betum modificat, estesa i compactació en horari nocturn.
5244.- t de mescla bituminosa en calent per a capa de trànsit tipus AC16D, AC22D, AC16S o
AC22S, inclòs lligant B 50-70, estesa i compactació.
5244N.- t de mescla bituminosa en calent per a capa de trànsit tipus AC16D, AC22D, AC16S o
AC22S, inclosos lligant B 50-70, estesa i compactació en horari nocturn.
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5245.- t de mescla bituminosa en calent per a capa de trànsit tipus AC16D, AC22D, AC16S o
AC22S, inclosos betum modificat, estesa i compactació.
5245N.- t de mescla bituminosa en calent per a capa de trànsit tipus AC16D, AC22D, AC16S o
AC22S, inclosos betum modificat, estesa i compactació en horari nocturn.
5247.- t de mescla discontínua per a capa de trànsit tipus BBTM8A, BBTM8B, BBTM11A o
BBTM11B, inclosos betum modificat, estesa i compactació.
5247N.- t de mescla discontínua per a capa de trànsit tipus BBTM8A, BBTM8B, BBTM11A o
BBTM11B, inclosos betum modificat, estesa i compactació en horari nocturn.
5248.- t de mescla discontínua per a capa de trànsit tipus BBTM8A, BBTM8B, BBTM11A o
BBTM11B, inclosos lligant B 50-70, estesa i compactació.
5248N.- t de mescla discontínua per a capa de trànsit tipus BBTM8A, BBTM8B, BBTM11A o
BBTM11B, inclosos lligant B 50-70, estesa i compactació en horari nocturn.
5249.- t de mescla drenant per a capa de trànsit tipus PA11 o PA16, inclosos lligant B 50-70,
estesa i compactació.
5249N.- t de mescla drenant per a capa de trànsit tipus PA11 o PA16, inclosos lligant B 50-70,
estesa i compactació en horari nocturn.
5250.- t de mescla drenant per a capa de trànsit tipus PA11 o PA16, inclosos betum modificat,
estesa i compactació.
5250N.- t de mescla drenant per a capa de trànsit tipus PA11 o PA16, inclosos betum modificat,
estesa i compactació en horari nocturn.
5256.- t de mescla per a capa de trànsit, utilitzant una solució innovadora que suposi una millora
per a l'usuari i el gestor.
5256N.- t de mescla per a capa de trànsit, utilitzant una solució innovadora que suposi una
millora per a l'usuari i el gestor en horari nocturn.
5257.- t d’aportació de pols de pneumàtic fora d’ús, per via humida.
5257N.- t d’aportació de pols de pneumàtic fora d’ús, per via humida, en horari nocturn.
5607.- m2 de làmina de polièster, de resistència a la tracció longitudinal de 59 KN/m i de
resistència a la tracció transversal de 60 KN/m, amb un pes de 380 g/m2, dimensions de malla
de 20 x 20 mm, inclosos encavalcaments i pèrdues per retalls.
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CODI - OPERACIÓ

UNITAT

REVISIÓ

01081 - Reparació d’escantells

m

31/05/2019

01081N - Reparació d’escantells en horari nocturn

m

31/05/2019

10B

11B

PRIORITAT
Prioritat 1, 2 o 3, segons la perillositat o molèstia per al trànsit que representi l’estat del ferm,
que determina la necessitat de l’operació.
DESCRIPCIÓ
Reconstrucció de les vores degradades dels ferms de calçades que no tinguin voral
d’acompanyament (és a dir, on comença el passeig, la cuneta o el talús, quan s’acaba la calçada
de circulació).
EXECUCIÓ
1. Sanejament de la part degradada de la vora de la calçada i escombrada.
2. Aplicació d’un reg d’emprimació.
3. Reompliment amb graveta i emulsió o amb aglomerat en fred, fins a l’enrasament amb
la calçada sana i anivellament.
4. Compactació amb compactadora portàtil de cilindres vibrants.
Aquesta operació convé executar-la de seguida quan la mida de les degradacions pugui
representar un perill o una molèstia notable per a la circulació, preferiblement en èpoques que
no siguin ni de pluja ni de fred.
AMIDAMENT I ABONAMENT
S’amidarà per metre (m) de vora de calçada realment reparada i s’abonarà segons el preu
contractualment establert en el pressupost.
Queden inclosos en aquest preu i no es podran abonar per separat:
-

El tall del paviment, encara que sigui amb disc mecànic.
El sanejament i l’escombrada de la vora malmesa.
El reg d’emprimació.
La reconstrucció de la vora, amb tots els materials necessaris, i la compactació.
La retirada, el transport i la descàrrega a l’abocador autoritzat dels materials sobrants.

UNITATS COMPLEMENTÀRIES
No se’n consideren.
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CODI - OPERACIÓ
01105

12B

- Reparació
antilliscant

o

col·locació

de

paviment

01105N - Reparació o col·locació de paviment
antilliscant en horari nocturn

13B

UNITAT

REVISIÓ

m2

31/05/2019

m2

31/05/2019

PRIORITAT
Prioritat 1.
DESCRIPCIÓ
Col·locació de tractament antilliscant sobre mescles bituminoses o formigó, compost per resina
de poliuretà de dos components, sense dissolvents, amb una dotació mínima per a mescles
bituminoses tipus AC d’1,60 kg/ m2 i àrid de bauxita calcinada amb CPA ≥70 i AAV ≤4, amb
dotació de 10 kg/ m2 i granulometria entre 1,40 i 3,55 mm. El tractament resultant tindrà unes
prestacions mesurables de CRT ≥80 i macrotextura superficial ≥1,2 mm. Per a mescles
bituminoses BBTM o PA o sobre formigó s’aplicaran unitats complementàries.
EXECUCIÓ
1. Es netejarà el paviment a tractar amb mitjans adients, per eliminació d’olis, betum,
vegetació i qualsevol tipus de brutícia.
2. Es procedirà a la mescla dels components de la resina i aplicació d’aquesta en forma de
reg.
3. Immediatament, estesa de l’àrid de bauxita calcinada sobre la superfície regada.
4. Un cop la resina ha polimeritzat, escombrada intensa amb mitjans mecànics de l’àrid
sobrant i realitzar totes les operacions necessàries per a la correcta execució i obertura
al trànsit.
5. Escombrada o aspirat al cap d’entre 1 i 3 setmanes. Mentrestant s’hauran de mantenir
els senyals de perill “projecció de graveta” (TP-28).
6. En cas de paviments de formigó, caldrà microfresar superficialment o granallar tota la
superfície a tractar i aplicar una emprimació.

AMIDAMENT I ABONAMENT
S’amidarà per metre quadrat (m2) realment executat i s’abonarà segons el preu contractualment
establert en el pressupost.
Queden inclosos en aquest preu i no es podran abonar per separat:
-

Les escombrades anteriors i posteriors.
La neteja prèvia del paviment.
El subministrament i la col·locació del tractament antilliscant.
La retirada, el transport i la descàrrega a l’abocador autoritzat dels materials sobrants.
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UNITATS COMPLEMENTÀRIES
5252.- m2 de col·locació del tractament antilliscant sobre mescles bituminoses tipus BBTM o
PA: la dotació de resina serà fins a 2,15 Kg/ m2. Inclou el segellat previ amb sorra de sílice
secada al forn.
5252N.- m2 de col·locació del tractament antilliscant sobre mescles bituminoses tipus BBTM o
PA: la dotació de resina serà fins a 2,15 Kg/ m2. Inclou el segellat previ amb sorra de sílice
secada al forn en horari nocturn.
5253.- m2 de reparació de tractament antilliscant existent: sanejament previ i eliminació del
material deslaminat, reparació d’escletxes amb kits del mateix producte, neteja amb mitjans
adients i emprimació prèvia de les zones deslaminades. Recol·locació del tractament antilliscant
amb dotació de resina mínima de 2,25 Kg/ m2.
5253N.- m2 de reparació de tractament antilliscant existent: sanejament previ i eliminació del
material deslaminat, reparació d’escletxes amb kits del mateix producte, neteja amb mitjans
adients i emprimació prèvia de les zones deslaminades. Recol·locació del tractament antilliscant
amb dotació de resina mínima de 2,25 Kg/ m2 en horari nocturn.
5254.- m2 de col·locació de tractament antilliscant en color (vermell): resina i àrid pigmentats.
5254N.- m2 de col·locació de tractament antilliscant en color (vermell): resina i àrid pigmentats
en horari nocturn.
5255.- m2 de col·locació del tractament antilliscant sobre el formigó: microfresat superficial o
granallat de tota la superfície a tractar i aplicació d’emprimació.
5255N.- m2 de col·locació del tractament antilliscant sobre el formigó: microfresat superficial o
granallat de tota la superfície a tractar i aplicació d’emprimació en horari nocturn.
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CODI - OPERACIÓ

UNITAT

REVISIÓ

01111 - Microaglomerat en fred MICROF 5

2

m

31/05/2019

01111N - Microaglomerat en fred MICROF 5 en horari
nocturn

m2

31/05/2019

01112 - Microaglomerat en fred MICROF 8 amb fibres

m2

31/05/2019

01112N - Microaglomerat en fred MICROF 8 amb fibres
en horari nocturn

m2

31/05/2019

01113 - Microaglomerat en fred MICROF 11 amb fibres

m2

31/05/2019

01113N - Microaglomerat en fred MICROF 11 amb
fibres en horari nocturn

m2

31/05/2019

14B

15B

16B

17B

18B

19B

PRIORITAT
Prioritat 2 o 3, excepte quan tingui per objecte corregir zones amb mal coeficient de lliscada, cas
que es considerarà de prioritat 1.
DESCRIPCIÓ
Aplicació sobre la superfície de la calçada d’un microaglomerat en fred, per a la seva
impermeabilització, regeneració i tractament antilliscant.
EXECUCIÓ
1. Escombrada de la superfície.
2. Estesa de la beurada en una o més capes:
• MICROF 5: amb una dotació mínima de 7 Kg/m2.
• MICROF 8: amb una dotació mínima de 9 Kg/m2. El percentatge de fibres serà de
0,2%.
• MICROF 11: amb una dotació mínima de 12 Kg/m2. El percentatge de fibres serà de
0,2%.
S’evitarà el pas del trànsit fins que es produeixi el trencament de l’emulsió.
AMIDAMENT I ABONAMENT
S’amidarà per metre quadrat (m2) realment executat i s’abonarà segons el preu contractualment
establert en el pressupost.
Queden inclosos en aquest preu i no es podran abonar per separat:
-

L’escombrada de la superfície.
El subministrament i la col·locació del microaglomerat en fred, previs assaigs, segons la
fórmula de treball que per endavant establirà el responsable.
La retirada, el transport i la descàrrega a l’abocador autoritzat dels materials sobrants.
Annex 3. Operacions de conservació
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UNITATS COMPLEMENTÀRIES
No se’n consideren.
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CODI - OPERACIÓ

UNITAT

REVISIÓ

01121 - Capa d’aglomerat de qualsevol tipus ( >500 m
/ Km)

m2

31/05/2019

01121N - Capa d’aglomerat de qualsevol tipus ( >500
m2 / Km) en horari nocturn

m2

31/05/2019

01122 - Capa d’aglomerat de qualsevol tipus en zones
localitzades (fins a 500 m2 / Km)

m2

31/05/2019

01122N - Capa d’aglomerat de qualsevol tipus en
zones localitzades (fins a 500 m2 / Km) en horari
nocturn

m2

31/05/2019

2

20B

21B

22B

23B

PRIORITAT
Prioritat 2 o 3, excepte quan tingui per objecte corregir zones amb mal coeficient de lliscada, cas
que podrà considerar-se de prioritat 1.
DESCRIPCIÓ
Extensió en més de 500 m2/km de carretera, o de fins a 500 m2/km de carretera, d’una o diverses
capes d’aglomerat de qualsevol tipus sobre un paviment flexible, amb l’objecte de restablir-ne
la funcionalitat quan aquest assoleixi un determinat grau d’esgotament.
EXECUCIÓ
1. Reparació prèvia de defectes puntuals mitjançant les operacions 01031, 01032,01041 i
01051, si el responsable ho considera necessari.
2. Presa de dades per regularitzar el paviment, si el responsable ho considera oportú.
3. Fresatge, si escau, d’alguna de les zones a regularitzar.
4. Reg d’emprimació, si l’aglomerat s’ha d’estendre sobre una capa granular.
5. Reg d’adherència, si l’aglomerat s’ha d’estendre sobre una capa d’aglomerat.
6. Estesa i compactació amb compactadora autopropulsada de la mescla bituminosa.
7. Estesa d’un microaglomerat en fred de segellament mitjançant l’operació 01111, si el
responsable ho considera necessari.
S’evitarà l’execució d’aquesta operació en èpoques de fred.
AMIDAMENT I ABONAMENT
S’amidarà per metre quadrat (m2) realment executat i s’abonarà segons el preu contractualment
establert en el pressupost.
Queden inclosos en aquest preu i no es podran abonar per separat:
-

La presa de dades per regularitzar el paviment, si escau.
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Estudi, dosificació i assaigs dels regs i de les mescles bituminoses segons la fórmula de
treball i mostreig que haurà d’aprovar el responsable.
Retirada, transport i descàrrega a l’abocador autoritzat dels materials sobrants.

L’aplicació de l’operació de “trasllat d’equip d’aglomerat en calent des del seu centre de treball”
(núm. 01151) només es podrà certificar una vegada per campanya d’actuacions, i serà
incompatible amb la certificació del “trasllat de maquinària en góndola” (núm. 01150).
UNITATS COMPLEMENTÀRIES
5002.- m2 de demolició de paviment de mescla bituminosa o de formigó, incloses vorades,
cunetes i transport a l'abocador autoritzat.
5002N.- m2 de demolició de paviment de mescla bituminosa o de formigó, incloses vorades,
cunetes i transport a l'abocador autoritzat, en horari nocturn.
5003 -m2·cm de fresat per cm de gruix de paviment de mescles bituminoses, inclosa càrrega
mecànica o manual, transport a l'abocador dels materials resultants, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador, i també la neteja de la superfície.
5003N -m2·cm de fresat per cm de gruix de paviment de mescles bituminoses, inclosa càrrega
mecànica o manual, transport a l'abocador dels materials resultants, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador, i també la neteja de la superfície, en horari nocturn.
5004 - m2·cm de fresat per cm de gruix de paviment de mescles bituminoses, inclosa càrrega
mecànica o manual i transport dels materials resultants a la central per a reciclat de la mescla
i/o abassegament de l'Administració o lloc d'ús, i també la neteja de la superfície.
5004N - m2·cm de fresat per cm de gruix de paviment de mescles bituminoses, inclosa càrrega
mecànica o manual i transport dels materials resultants a la central per a reciclat de la mescla
i/o abassegament de l'Administració o lloc d'ús, i també la neteja de la superfície, en horari
nocturn.
5221.- m2 de reg d’emprimació amb emulsió catiònica tipus C50BF5IMP, amb una dotació d’1,5
Kg/m2.
5222.- m2 de reg d’adherència amb emulsió catiònica tipus C60B4ADH, amb una dotació de 0,5
Kg/m2.
5222N.- m2 de reg d’adherència amb emulsió catiònica tipus C60B4ADH, amb una dotació de
0,5 Kg/m2, en horari nocturn.
5223.- m2 de reg d’adherència amb emulsió modificada tipus C60BP4ADH, amb una dotació de
0,35 Kg/m2.
5223N.- m2 de reg d’adherència amb emulsió modificada tipus C60BP4ADH, amb una dotació
de 0,35 Kg/m2, en horari nocturn.
5230.- t de mescla bituminosa en fred de qualsevol tipus per a capa de trànsit, inclosos lligant,
estesa i compactació.
5230N.- t de mescla bituminosa en fred de qualsevol tipus per a capa de trànsit, inclosos lligant,
estesa i compactació en horari nocturn.
5240.- t de mescla bituminosa en calent en capa base, tipus AC22G, AC32G,AC22S o AC32S,
inclosos lligant B 50-70, estesa i compactació.
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5240N.- t de mescla bituminosa en calent en capa base, tipus AC22G, AC32G,AC22S o AC32S,
inclosos lligant B 50-70, estesa i compactació en horari nocturn.
5241.- t de mescla bituminosa en calent en capa base, tipus AC22G, AC32G,AC22S o AC32S,
inclosos betum modificat, estesa i compactació.
5241N.- t de mescla bituminosa en calent en capa base, tipus AC22G, AC32G,AC22S o AC32S,
inclosos betum modificat, estesa i compactació en horari nocturn.
5244.- t de mescla bituminosa en calent per a capa de trànsit tipus AC16D, AC22D, AC16S o
AC22S, inclosos lligant B 50-70, estesa i compactació.
5244N.- t de mescla bituminosa en calent per a capa de trànsit tipus AC16D, AC22D, AC16S o
AC22S, inclosos lligant B 50-70, estesa i compactació en horari nocturn.
5245.- t de mescla bituminosa en calent per a capa de trànsit tipus AC16D, AC22D, AC16S o
AC22S, inclosos betum modificat, estesa i compactació.
5245N.- t de mescla bituminosa en calent per a capa de trànsit tipus AC16D, AC22D, AC16S o
AC22S, inclosos betum modificat, estesa i compactació en horari nocturn.
5247.- t de mescla discontínua per a capa de trànsit tipus BBTM8A, BBTM8B, BBTM11A o
BBTM11B, inclosos betum modificat, estesa i compactació.
5247N.- t de mescla discontínua per a capa de trànsit tipus BBTM8A, BBTM8B, BBTM11A o
BBTM11B, inclosos betum modificat, estesa i compactació en horari nocturn.
5248.- t de mescla discontínua per a capa de trànsit tipus BBTM8A, BBTM8B, BBTM11A o
BBTM11B, inclosos lligant B 50-70, estesa i compactació.
5248N.- t de mescla discontínua per a capa de trànsit tipus BBTM8A, BBTM8B, BBTM11A o
BBTM11B, inclosos lligant B 50-70, estesa i compactació en horari nocturn.
5249.- t de mescla drenant per a capa de trànsit tipus PA11 o PA16, inclosos lligant B 50-70,
estesa i compactació.
5249N.- t de mescla drenant per a capa de trànsit tipus PA11 o PA16, inclosos lligant B 50-70,
estesa i compactació en horari nocturn.
5250.- t de mescla drenant per a capa de trànsit tipus PA11 o PA16, inclosos betum modificat,
estesa i compactació.
5250N.- t de mescla drenant per a capa de trànsit tipus PA11 o PA16, inclosos betum modificat,
estesa i compactació en horari nocturn.
5256.- t de mescla per a capa de trànsit, utilitzant una solució innovadora que suposi una millora
per a l'usuari i el gestor.
5256N.- t de mescla per a capa de trànsit, utilitzant una solució innovadora que suposi una
millora per a l'usuari i el gestor en horari nocturn.
5257.- t d’aportació de pols de pneumàtic fora d’ús, per via humida.
5257N.- t d’aportació de pols de pneumàtic fora d’ús, per via humida, en horari nocturn.
5607.- m2 de làmina de polièster, de resistència a la tracció longitudinal de 59 KN/m i de
resistència a la tracció transversal de 60 KN/m, amb un pes de 380 g/m2, dimensions de malla
de 20 x 20 mm, inclosos encavalcaments i pèrdues per retalls.
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CODI - OPERACIÓ

UNITAT

REVISIÓ

01123 - Capa de trànsit Ultrafina

2

m

31/05/2019

01123N - Capa de trànsit Ultrafina en horari nocturn

m2

31/05/2019

24B

25B

PRIORITAT
Prioritat 2 o 3, excepte quan tingui per objecte corregir zones amb mal coeficient de lliscada, cas
que podrà considerar-se de prioritat 1.
DESCRIPCIÓ
Tractament superficial d´altes prestacions, consistent en l´aplicació conjunta d´un reg amb
emulsió altament modificada amb una mescla bituminosa en calent de granulometria específica,
amb l´objectiu d´aconseguir una capa de trànsit ultrafina que permeti restituir les característiques
superficials del ferm.
EXECUCIÓ
1. Sanejament de les seccions que ho requereixin segons l´estat estructural i la planimetria
del ferm existent.
2. Fresats d´encaix d´inici i final del tram a actuar, i fresats d´encaix d´entrega en cas
d´existir condicions de contorn.
3. Neteja i escombrada de la superfície.
4. Estesa de la mescla bituminosa en calent de granulometria específica, mitjançant una
estenedora amb sistema de reg incorporat que permeti dosificar de manera homogènia
una emulsió altament modificada entre 0,8 i 1,2 kg/ m2, alhora que estengui la mescla
amb una dotació d´entre 25 i 35 Kg/ m2.
5. Sistema d´acabat ( compactació ) per assegurar el contacte de la mescla amb la emulsió.
6. El pas del trànsit es pot efectuar després de 20 minuts del sistema d´acabat.

AMIDAMENT I ABONAMENT
S’amidarà per metre quadrat (m2) realment executat i s’abonarà segons el preu contractualment
establert en el pressupost.
Queden inclosos en aquest preu, i no es podran abonar per separat:
-

Els fresats d´inici, final i perimetrals inclosos.
Abans i després de l’operació s'obtindran resultats del CRT del tram.

No estan inclosos i s’abonaran a banda:
-

Els sanejaments previs.
Els fresats previs de senyalització horitzontal.

UNITATS COMPLEMENTÀRIES
Annex 3. Operacions de conservació
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No se’n consideren.
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CODI - OPERACIÓ

UNITAT

REVISIÓ

01131 - Segellat d’esquerda

m

31/05/2019

01131N - Segellat d’esquerda en horari nocturn

m

31/05/2019

26B

27B

PRIORITAT
Prioritat 2.
DESCRIPCIÓ
Reparació de les fissures de més de 2 mm d’ample que apareixen en un paviment per causes
no atribuïbles al seu esgotament estructural, mitjançant el segellament en calent amb material
bituminós adequat (màstic bituminós), per tal de garantir-ne la impermeabilització.
EXECUCIÓ
1. Neteja de la fissura amb raspall dur i bufat amb aire comprimit.
2. Rebliment amb cordó de segellat si les fissures són prou amples (més de 5 mm).
3. Rebliment, en qualsevol cas, amb màstic bituminós de relació volumètrica 1/2
(betum/sorra grossa).
4. Eventual protecció mitjançant estesa d’emulsió catiònica (100 a 200 g/ m2) i sorra.
5. Si la superfície de la zona fracturada és extensa i el responsable ho considera necessari,
estesa d’una beurada sobre tota la superfície segellada.

AMIDAMENT I ABONAMENT
S’amidarà per metre (m) de fissura segellada, i s’abonarà segons el preu contractualment
establert en el pressupost.
Queden inclosos en aquest preu i no es podran abonar per separat:
-

La neteja de la fissura.
El subministrament i l’aplicació dels materials segellants (cordó i màstic).
L’emulsió de protecció.

UNITATS COMPLEMENTÀRIES
No se’n consideren.
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CODI - OPERACIÓ
01150 - Trasllat de maquinària en góndola

28B

UNITAT

REVISIÓ

h

31/05/2019

PRIORITAT
Prioritat 1, 2 o 3, segons les necessitats del servei.
DESCRIPCIÓ
Transport en góndola de la maquinària pesant a petició del responsable del contracte.
EXECUCIÓ
1.
2.
3.
4.

Desplaçament a lloc de càrrega de la maquinària que es vol traslladar.
Càrrega de la maquinària i transport al lloc d’ús.
Descàrrega de la maquinària.
Recollida i transport a la base de sortida.

AMIDAMENT I ABONAMENT
S’amidarà per hora (h) realment realitzada i s’abonarà segons el preu unitari contractualment
establert en el pressupost.
Queden inclosos en aquest preu i no es podran abonar per separat:
-

Desplaçament al lloc de càrrega de la maquinària que es vol traslladar.
Càrrega de la maquinària i transport al lloc d’ús.
Descàrrega de la maquinària.
Recollida i transport a la base de sortida.

Aquesta operació de conservació és incompatible amb l’aplicació simultània de l’operació núm.
01151.
UNITATS COMPLEMENTÀRIES
No se’n consideren.
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CODI - OPERACIÓ

UNITAT

REVISIÓ

u

31/05/2019

01151 - Trasllat d’equip d’aglomerat en calent des del
seu centre de treball

29B

PRIORITAT
Prioritat 1, 2 o 3 segons les necessitats del servei.
DESCRIPCIÓ
Trasllat de l’equip d’aglomerat en calent des del seu centre de treball al lloc d’utilització per a
l’execució d’operacions d’aglomerat d’import inferior a 3.000 € PEC.
EXECUCIÓ
1. Desplaçament al lloc d’ús de l’equip d’estesa i compactació d’aglomerat en calent.
2. Execució de l’operació d’aglomerat
3. Recollida de l’equip i transport a la base de sortida.

AMIDAMENT I ABONAMENT
S’amidarà per unitat (u) de trasllat de l’equip d’estesa i compactació d’aglomerat en calent des
del seu centre de treball, i s’abonarà segons el preu unitari contractualment establert en el
pressupost.
Queden inclosos en aquest preu i no es podran abonar per separat:
-

Desplaçament al lloc d’ús de l’equip d’estesa i compactació d’aglomerat en calent.
Execució de l’operació d’aglomerat.
Desplaçaments entre actuacions d’una mateixa campanya dins de l’àmbit del contracte.
Trasllat de l’equip al seu centre de treball.

Aquesta operació de conservació és incompatible amb l’aplicació simultània de l’operació núm.
01150.
UNITATS COMPLEMENTÀRIES
No se’n consideren.
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CODI - OPERACIÓ

UNITAT

REVISIÓ

01152 - Retexturitzat del ferm per incrementar el CRT
mitjançant hidrodesbast

m2

31/05/2019

01152N - Retexturitzat del ferm per incrementar el CRT
mitjançant hidrodesbast en horari nocturn

m2

31/05/2019

30B

31B

PRIORITAT
Prioritat 1, 2 o 3 segons les necessitats del servei.
DESCRIPCIÓ
Retexturitzat del ferm per incrementar el CRT mitjançant hidrodesbast, amb aigua a pressió
fins 2700 bar, inclosa aspiració d’aigua i restes sòlides amb maquinària d’alt rendiment i tots
els elements i maquinària auxiliar (cuba, aportació d’aigua…) per a una correcta execució.
EXECUCIÓ
1. Desplaçament al lloc d’ús de l’equip necessari.
2. Realització d’assaig de CRT i macrotextura mitjançant equip d’alt rendiment abans de
realitzar la retexturització.
3. Establiment dels dispositius de senyalització necessari.
4. Retexturitzat del ferm.
5. Retirada dels residus i transport a l’abocador autoritzat.
6. Realització d’assaig de CRT i macrotextura mitjançant equip d’alt rendiment després de
realitzar la retexturització.

AMIDAMENT I ABONAMENT
S’amidarà per metre quadrat (m2) realment retexturitzat i s’abonarà segons el preu unitari
contractualment establert en el pressupost.
Queden inclosos en aquest preu i no es podran abonar per separat:
-

Subministrament i aplicació dels productes netejadors.
Retexturitzat del ferm amb els mitjans habituals i no habituals que siguin necessaris.
Realització dels assaigs necessaris abans i després de realitzar aquesta operació.
Càrrega, transport i descàrrega a l’abocador autoritzat.

UNITATS COMPLEMENTÀRIES
No se’n consideren.
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CODI - OPERACIÓ

UNITAT

REVISIÓ

01154 - Granallat de paviment per recuperar CRT

2

m

31/05/2019

01154N - Granallat de paviment per recuperar CRT en
horari nocturn

m2

31/05/2019

32B

33B

PRIORITAT
Prioritat 2 o 3, excepte quan tingui per objecte corregir zones amb mal coeficient de lliscada, cas
que podrà considerar-se de prioritat 1.
DESCRIPCIÓ
Tractament superficial de capa de trànsit mitjançant mètode de granallat.
EXECUCIÓ
1. Desplaçament al lloc d’ús de l’equip necessari.
2. Realització d’assaig de CRT i macrotextura mitjançant equip d’alt rendiment abans de
realitzar el granallat.
3. Establiment dels dispositius de senyalització necessaris.
4. Granallat del ferm.
5. Retirada dels residus i transport a l’abocador autoritzat.
6. Realització d’assaig de CRT i macrotextura mitjançant equip d’alt rendiment després de
realitzar la retexturització.

AMIDAMENT I ABONAMENT
S’amidarà per metre quadrat (m2) realment granallat i s’abonarà segons el preu unitari
contractualment establert en el pressupost.
Queden inclosos en aquest preu i no es podran abonar per separat:
-

Subministrament i aplicació dels productes netejadors.
Granallat del ferm amb els mitjans habituals i no habituals que siguin necessaris.
Realització dels assaigs necessaris abans i després de realitzar aquesta operació.
Càrrega, transport i descàrrega a l’abocador autoritzat.

UNITATS COMPLEMENTÀRIES
No se’n consideren.
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CODI - OPERACIÓ

UNITAT

REVISIÓ

01156 - Reciclat per cm de gruix de formigó asfàltic “in
situ” amb emulsió.

m2 * cm

31/05/2019

01156N - Reciclat per cm de gruix de formigó asfàltic “in
situ” amb emulsió en horari nocturn.

m2 * cm

31/05/2019

34B

35B

PRIORITAT
Prioritat 2.
DESCRIPCIÓ
L’execució del reciclat en fred del ferm asfàltic existent. Es tindrà en compte el prescrit a l’article
20 del PG4. La corba granulomètrica serà la RE2.
EXECUCIÓ
1. Escombrada de la superfície.
2. Reciclat del ferm amb maquinària especialitzada en el reciclat en fred, quedant
expressament prohibit el tractament amb maquinària estabilitzadora del sòl, posterior
anivellament amb màquina motoanivelladora i posterior compactació.
3. Estesa del reg de curat i protecció superficial.
4. Es podrà estendre sobre el material tractat en fred un altra capa de formigó asfàltic quan
el contingut en humitat de la capa tractada sigui inferior al 1%.

AMIDAMENT I ABONAMENT
S’amidarà per metre quadrat (m2) * cm realment executat i s’abonarà segons el preu
contractualment establert al pressupost.
Queden inclosos i no es poden abonar a part:
-

Estudi, recollida de mostres de la mescla a tractar, dosificació i assaig del tractament,
segons la fórmula de treball i mostreig que aprovarà el responsable.
Fresat, dosificació, i distribució d’emulsió, aigua i additius, mescla, estesa i compactació.
El manteniment del reg de curat i protecció superficial mentre no baixi la humitat del 1%.
Retirada, transport i descàrrega a l’abocador autoritzat dels materials sobrants.

UNITATS COMPLEMENTÀRIES
5224.- m2 de reg de curat i protecció superficial per a reciclat in situ de formigons bituminosos
amb emulsió C60B4 CUR, amb una dotació de 300 g/m2 de betum residual i granulats de
cobertura, inclosa la neteja del granulat.
5224N.- m2 de reg de curat i protecció superficial per a reciclat in situ de formigons bituminosos
Annex 3. Operacions de conservació
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amb emulsió C60B4 CUR amb una dotació de 300 g/m2 de betum residual i granulats de
cobertura, inclòs neteja del granulat en horari nocturn.
5225.- t d’emulsió bituminosa catiònica, tipus C60B7 REC per a reciclats in situ de formigons
bituminosos.
5225N.- t d’emulsió bituminosa catiònica, tipus C60B7 REC per a reciclats in situ de formigons
bituminosos en horari nocturn.

Annex 3. Operacions de conservació
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CODI - OPERACIÓ

UNITAT

REVISIÓ

m

31/05/2019

02041 - Reperfilament de cuneta no revestida i del peu
de desmunt

36B

PRIORITAT
Prioritat 1, 2 o 3, segons la ineficàcia de funcionament del desguàs a què doni lloc l’estat de la
cuneta.
DESCRIPCIÓ
Condicionament de les cunetes no revestides i del peu de desmunt adjacent, perfilant-los en
tota la llargària per tal de refer les zones obturades o degradables i reposar-hi les seves
característiques inicials.
EXECUCIÓ
1. Retallat i perfilament de la cuneta i del peu del talús amb motoanivelladora.
2. Retirada del material remogut i neteja de la calçada.

La retirada a l’abocador autoritzat del material resultant i la neteja de la calçada es realitzaran
inexcusablement el mateix dia en què es dugui a terme la resta de l’operació.
AMIDAMENT I ABONAMENT
S’amidarà per metre (m) realment perfilat i s’abonarà segons el preu contractualment establert
en el pressupost.
Queden inclosos en aquest preu i no es podran abonar per separat:
-

El retallat i perfilament de la cuneta i del peu del talús.
Retirada, transport i descàrrega del material sobrant a l’abocador autoritzat.
Neteja de la calçada.

UNITATS COMPLEMENTÀRIES
No se’n consideren.
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CODI - OPERACIÓ

UNITAT

REVISIÓ

m

31/05/2019

02051 - Reparació i neteja de cunetes no revestides.

37B

PRIORITAT
Prioritat 1, 2 o 3, segons la ineficàcia del funcionament del desguàs a què doni lloc l’estat de la
cuneta.
DESCRIPCIÓ
Condicionament per mitjans manuals o mecànics de les zones obturades o degradades
d’aquelles cunetes no revestides que, per les seves característiques, no permetin el perfilament
amb motoanivelladora, per tal de mantenir la secció i el perfil longitudinal de la cuneta existent
en les condicions geomètriques adequades.
EXECUCIÓ
1. Repassada manual o mecànica de les zones de la cuneta que estiguin defectuoses o
que continguin materials dipositats o caiguts.

AMIDAMENT I ABONAMENT
S’amidarà per metre (m) realment netejat i s’abonarà d’acord amb el preu contractualment
establert en el pressupost.
Queden inclosos en aquest preu i no es podran abonar per separat:
-

La repassada manual o mecànica de les cunetes.
Retirada, transport i descàrrega del material sobrant a l’abocador autoritzat.

Es considerarà inclosa en aquesta operació la neteja del material que hi hagi per sota del nivell
màxim de la cuneta en una secció determinada. La neteja del material que hi hagi per sobre
d’aquest nivell es considerarà inclosa en les operacions núm. 03104, 03105 o 03106 de “retirada
d’aterraments”.
UNITATS COMPLEMENTÀRIES
No se’n consideren.
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CODI - OPERACIÓ

UNITAT

REVISIÓ

m

31/05/2019

02054 - Reparació i neteja de cunetes no revestides en
coronament de talussos

38B

PRIORITAT
Prioritat 1, 2 o 3, segons la ineficiència del funcionament del desguàs a què doni lloc l’estat de
la cuneta en coronament de talús.
DESCRIPCIÓ
Condicionament per mitjans manuals o mecànics de les zones obturades o degradades
d’aquelles cunetes no revestides amb coronament de talussos, que per les seves
característiques no permetin el perfilament amb motoanivelladora, a fi de mantenir la secció i el
perfil longitudinal de la cuneta existent en les condicions geomètriques adequades.
EXECUCIÓ
1. Repassada manual o mecànica de les zones de la cuneta que estiguin defectuoses o
que continguin materials dipositat o caiguts.

AMIDAMENT I ABONAMENT
S’amidarà per metre lineal (m) realment netejat i s’abonarà segons el preu contractualment
establert en el pressupost.
Queden inclosos en aquest preu i no es podran abonar per separat:
-

La neteja manual o mecànica de les cunetes i els mitjans necessaris per realitzar-ho.
Retirada, transport i descàrrega a l’abocador autoritzat dels materials sobrants.

Es considerarà inclosa en aquesta operació la neteja del material que hi hagi per sota del nivell
màxim de la cuneta en una secció determinada. La neteja del material que hi hagi per sobre
d’aquest nivell es considerarà inclosa en les operacions núm. 03104, 03105 o 03106 de “retirada
d’aterraments”.
UNITATS COMPLEMENTÀRIES
No se’n consideren.
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CODI - OPERACIÓ
02071 - Reparació de cunetes revestides

UNITAT

REVISIÓ

m

31/05/2019

2

39B

PRIORITAT
Prioritat 1, 2 o 3, segons la ineficàcia de funcionament del desguàs a què doni lloc l’estat de la
cuneta.
DESCRIPCIÓ
Demolició i restitució de les zones degradades de les cunetes revestides de formigó, per tal que
no s’hi interrompi o s’alteri la circulació de l’aigua.
EXECUCIÓ
1. Demolició amb martell pneumàtic de les parts degradades de la cuneta revestida i
retirada del material.
2. Compactació i anivellació del terreny d’assentament.
3. Estesa del formigó de revestiment, en un gruix no inferior als 15 cm, i piconament amb
eina manual.
Les campanyes de reparació de cunetes revestides es programaran en base a la informació
obtinguda a les revisions i en fer-ne neteja. El formigó utilitzat complirà les condicions
corresponents al formigó HM-20, i es col·locarà a l’obra amb consistència plàstica.
AMIDAMENT I ABONAMENT
S’amidarà per metre quadrat (m2) projectat en planta de cuneta realment reparada, i s’abonarà
segons el preu contractualment establert en el pressupost.
Queden inclosos en aquest preu i no es podran abonar per separat:
-

La demolició i retirada del material malmès.
La preparació del terreny d’assentament.
Retirada, transport i descàrrega a l’abocador autoritzat dels materials sobrants.

UNITATS COMPLEMENTÀRIES
5525 - m3 de formigó HM-20, inclosos col·locació, vibrat i curat.
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CODI - OPERACIÓ

UNITAT

REVISIÓ

m

31/05/2019

02081 - Revestiment de cunetes

40B

PRIORITAT
Prioritat 3, llevat que es produeixin soscavacions que puguin malmetre el ferm o l’estabilitat del
talús adjacent, cas en què es considerarà de prioritat 2.
DESCRIPCIÓ
Revestiment amb formigó de cunetes que no ho estan.
EXECUCIÓ
1. Compactació i anivellació del terreny d’assentament. La base d’anivellació de la cuneta
es realitzarà, quan sigui necessària l’aportació de material, obligatòriament amb tot-u
artificial.
2. Condicionament de les zones en què desguassarà el tram de cuneta revestida.
3. Encofrat, estesa i mostreig del formigó de revestiment, en un gruix no inferior als 15 cm,
i piconament amb eina manual.
Les campanyes de revestiment de les cunetes es programaran en base a la informació
obtinguda durant les revisions. El formigó utilitzat complirà les condicions corresponents al
formigó HN-20, i es col·locarà a l’obra amb consistència plàstica.
AMIDAMENT I ABONAMENT
S’amidarà per metre lineal (m) projectat en planta de cuneta realment revestida, i s’abonarà
segons el preu contractualment establert en el pressupost.
Queden inclosos en aquest preu i no es podran abonar per separat:
-

La preparació del terreny d’assentament.
El condicionament de les zones en què es desguassarà.
L’encofrat, mostreig i assaigs del formigó que determini el responsable.
Retirada, transport i descàrrega a l’abocador autoritzat dels materials sobrants.

UNITATS COMPLEMENTÀRIES
5110.- m3 de tot-u artificial tipus ZA25, estesa i compactació
5525.- m3 de formigó HM-20, inclosos col·locació, vibrat i curat.
5570.- m de tub de polietilè de doble paret estructurada SN-2 (0,40 < diàmetre ≤ 0,60 m), inclòs
recobriment amb formigó per sobre de la generatriu superior.
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CODI - OPERACIÓ
02102 – Reparació o construcció baixants verticals
amb tub PVCs

41B

UNITAT

REVISIÓ

m

31/05/2019

PRIORITAT
Prioritat 1,2 o 3 segons la ineficàcia de funcionament del desguàs a que doni lloc l’estat del
baixant.
DESCRIPCIÓ
Corresponen a aquesta operació els treballs necessaris per reconstruir els baixants d’aigües
verticals existents en els que s’ha detectat, durant les operacions de neteja o reconeixements
d’estat, una discontinuïtat en el seu funcionament, sigui per la impossibilitat de desembussarlos, pel trencament d’aquests o per defectes de la construcció inicial. També s’aplicarà aquesta
operació a la construcció de trams de baixants d’aigües verticals en indrets on no existia.
EXECUCIÓ
1. Establir senyals i dispositius de seguretat d'acord amb la Norma 8.3-I.C. i "Señalización
móvil de obras" del "Ministerio de Fomento".
2. Demolició, si escau, del baixant d'aigües verticals existent en mal estat o degradat.
3. Retirada del material sobrant, transport i descàrrega a l'abocador autoritzat.
4. Col·locació del tub de PVC de 160 mm de diàmetre, amb tots els elements auxiliars
necessaris per al seu correcte funcionament.
5. Treure la senyalització i dispositius de seguretat.

Tant la qualitat dels materials com l'execució dels diferents treballs inclosos en la present
operació acompliran el prescrit en el PG-3.
AMIDAMENT I ABONAMENT
S'amidarà per metre lineal (m) realment executat i s'abonarà segons el quadre de preus,
considerant-se inclòs en aquest, i per tant no hi haurà lloc al seu abonament per separat:
-

Demolició del baixant d'aigües verticals en mal estat o degradat.
Retirada del material sobrant, transport i descàrrega a l'abocador autoritzat.
Tub de PVC de 160 mm de diàmetre i elements auxiliars.
Les comprovacions de les condicions i assaigs dels materials i de l'obra executada, així
com la informació, la ressenya de l'execució i l'amidament de les unitats d'obra
realitzades.

No podent-se reclamar pagament addicional per cap concepte.
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UNITATS COMPLEMENTÀRIES
No se’n consideren
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CODI - OPERACIÓ

UNITAT

REVISIÓ

m

31/05/2019

02111 - Reparació o construcció de baixants i
embocadures

42B

PRIORITAT
Prioritat 3, llevat que es puguin produir erosions importants al talús, que es considerarà de
prioritat 2.
DESCRIPCIÓ
Corresponen a aquesta operació els treballs necessaris per realitzar la reconstrucció o
construcció dels baixants del desmunt o terraplè, i d’embocadures de formigó d’amplitud
suficient perquè totes les aigües que van a parar al baixant, ho facin cap a l’interior d’aquest i
no donin lloc a danys ocasionats per la circulació d’aigua fora del baixant.
EXECUCIÓ
1. Demolició, si escau, del baixant i la seva embocadura en mal estat o degradat.
2. Excavació en el desmunt o terraplè del terreny on es col·locarà el baixant o
l’embocadura.
3. Retirada del material sobrant, transport i descàrrega a l’abocador autoritzat.
4. Preparació del terreny d’assentament per al formigó en massa.
5. Col·locació de formigó en massa en base de baixants o embocadures.
6. Col·locació de barres d’acer corrugat per fixar la base de formigó al terreny i
longitudinalment als baixants.
7. Col·locació de baixants prefabricats en U, si escau.

AMIDAMENT I ABONAMENT
S’amidarà per metre (m) realment reparat o construït de baixant o embocadura, i s’abonarà
segons el preu contractualment establert en el pressupost.
Queden inclosos en aquest preu i no es podran abonar per separat:
-

Demolició, si és necessari, del baixant i la seva embocadura en mal estat o degradat.
Excavació en el desmunt o terraplè del terreny on es col·locarà el baixant o
l’embocadura.
Retirada del material sobrant, transport i descàrrega a l’abocador autoritzat.
Preparació del terreny d’assentament per al formigó en massa.
Col·locació de barres d’acer corrugat i baixants, si convé.
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UNITATS COMPLEMENTÀRIES
5427.- m de baixant per a talús de peces prefabricades en forma de “U” de 40 x 15 cm.
5428.- m de baixant per a talús de peces prefabricades en forma de “U” de 50 x 20 cm.
5429.- m de baixant per a talús de peces prefabricades en forma de “U” de 70 x 40 cm.
5525.- m3 de formigó HM-20, inclosos col·locació, vibrat i curat.
5528 - m3 de formigó HA-25 N/mm2 per a alçats, inclosos col·locació, vibrat i curat
5529 - m3 de formigó HA-30 N/mm2 per a alçats, inclosos col·locació, vibrat i curat
5551.- kg d’acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor a 500 N/mm2,
col·locat.
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CODI - OPERACIÓ
02112 – Protecció de baixants d'aigües verticals,
mitjançant perfil metàl·lic "U" 230 x 230 mm de
1,5 mm d'espessor, en una longitud màxima de
2,00 m, totalment acabat

UNITAT

REVISIÓ

u

31/05/2019

43B

PRIORITAT
Prioritat 1,2 o 3 segons l’estat de la protecció del baixant d’aigües verticals.
DESCRIPCIÓ
Corresponen a aquesta operació els treballs necessaris per reconstruir la protecció dels baixants
d’aigües verticals existents en els que s’ha detectat, durant les operacions de neteja o
reconeixements d’estat, una discontinuïtat en el seu funcionament pel trencament d’aquest o
per defectes de la construcció inicial. També s’aplicarà aquesta operació a la construcció de
trams de protecció dels baixants d’aigües verticals en indrets on no existia.
EXECUCIÓ
1. Establir senyals i dispositius de seguretat d'acord amb la Norma 8.3-I.C. i "Señalización
móvil de obras" del "Ministerio de Fomento".
2. Demolició, si escau, de la protecció del baixant d'aigües verticals existent en mal estat o
degradada.
3. Retirada del material sobrant, transport i descàrrega a l'abocador autoritzat.
4. Col·locació del perfil "U", amb tots els elements auxiliars necessaris pel seu correcte
funcionament.
5. Treure la senyalització i dispositius de seguretat.

Tant la qualitat dels materials com l'execució dels diferents treballs inclosos en la present
operació acompliran el prescrit en el PG-3.
AMIDAMENT I ABONAMENT
S'amidarà per unitat (u) realment executada i s'abonarà segons el quadre de preus, considerantse inclòs en aquest, i per tant no hi haurà lloc al seu abonament per separat:
-

Demolició de la protecció del baixant d'aigües verticals en mal estat o degradada.
Retirada del material sobrant, transport i descàrrega a l'abocador autoritzat.
Perfil "U" 230 x 230 mm de 1,5 mm de gruix i elements auxiliars.
Les comprovacions de les condicions i assaigs dels materials i de l'obra executada,
així com la informació, la ressenya de l'execució i l'amidament de les unitats d'obra
realitzades.

Annex 3. Operacions de conservació
22

Plec de prescripcions tècniques

Conservació Integral litoral

No podent-se reclamar pagament addicional per cap concepte.
UNITATS COMPLEMENTÀRIES
No se’n consideren
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CODI - OPERACIÓ

UNITAT

REVISIÓ

02122 - Reposició d’obres de pas de tipus 1 (llum ≤ 0,40
m)

m

31/05/2019

02123 - Reposició d’obres de pas de tipus 2 (0,40< llum
≤ 0,80 m)

m

31/05/2019

02124 - Reposició d’obres de pas de tipus 3 (0,80< llum
≤ 1,20 m)

m

31/05/2019

02125 - Reposició d’obres de pas de tipus 4 (1,20< llum
≤1,80)

m

31/05/2019

02126 - Reposició d’obres de pas de tipus 5 (1,80< llum
≤2,20)

m

31/05/2019

44B

45B

46B

47B

48B

PRIORITAT
Prioritat 1, 2 o 3, segons la ineficàcia dels sistema de desguàs existent prèviament, en cas que
existeixi.
DESCRIPCIÓ
Reconstrucció dels trams de les obres de pas en què s’ha detectat que el seu funcionament no
és correcte, bé sigui per la impossibilitat de desobturar-los, o pel seu trencament, o per haverlos destruït fent altres treballs, o per defectes en la construcció inicial. També s’aplicarà aquesta
operació a la construcció d’obres de pas noves, en indrets en què el drenatge existent hagi
esdevingut insuficient.
EXECUCIÓ
1. Si el tram a reposar es troba en tot o en part al dessota del ferm de la carretera, es
demolirà aquest, tallant amb disc el paviment.
2. Excavació del terreny fins a la profunditat on es trobi el clavegueram, o es vulgui col·locar
el nou tram.
3. Demolició i retirada del material del tram de l’obra de pas que es trobi en mal estat i que
s’hagi de reposar.
4. Anivellació i compactació del terreny d’assentament.
5. Estesa de formigó de neteja en la llera dels tubs, comprovant els pendents resultants.
6. Reposició, rejuntament i argollat dels tubs amb el diàmetre i la longitud que correspongui.
7. Recobriment, com a mínim fins a les 3/4 parts del tub, amb formigó en massa i
piconament. Aquest recobriment arribarà fins a 20 cm per sobre del tub en la part que
estigui sota el ferm.
8. Rebliment i compactació de la rasa amb placa vibrant. Si cal, reconstrucció del ferm amb
materials de la mateixa qualitat que els adjacents.
AMIDAMENT I ABONAMENT
Annex 3. Operacions de conservació
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S’amidarà per metre (m) d’obra de pas realment reposat, i s’abonarà segons el preu
contractualment establert en el pressupost que sigui aplicable en funció de la llum de l’obra de
pas.
Queden inclosos en aquest preu i no es podran abonar per separat:
-

L’excavació del terreny.
La demolició del tram d’obra de pas.
La preparació del terreny d’assentament i el formigó de neteja.
El subministrament i la col·locació del tub, el rejuntament, l’argollat i el seu recobriment
amb formigó, com a mínim fins la seva generatriu superior.
Retirada, transport i descàrrega a l’abocador autoritzat dels materials sobrants.

En cas de restitució del ferm, es procedirà d’acord amb les operacions de “reparacions de
flonjalls” núm. 01031 o 01032. En superfícies petites se substituirà el material granular per
formigó pobre.
UNITATS COMPLEMENTÀRIES
No se’n preveuen.
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CODI - OPERACIÓ

UNITAT

REVISIÓ

m

31/05/2019

02127 - Reposició d’obres de pas amb caixó de
formigó de 2,00 x 2,00 m

49B

PRIORITAT
Prioritat 1, 2 o 3, segons la ineficàcia dels sistema de desguàs existent prèviament, en cas que
existeixi.
DESCRIPCIÓ
Reconstrucció dels trams de les obres de pas en què s’ha detectat que el seu funcionament no
és correcte, bé sigui per la impossibilitat de desobturar-los, o pel seu trencament, o per haverlos destruït fent altres treballs, o per defectes en la construcció inicial. També s’aplicarà aquesta
operació a la construcció d’obres de pas noves, en indrets en què el drenatge existent hagi
esdevingut insuficient.
EXECUCIÓ
1. Si el tram a reposar es troba en tot o en part al dessota del ferm de la carretera, es
demolirà aquest, tallant amb disc el paviment.
2. Excavació del terreny fins a la profunditat on es trobi el clavegueram, o es vulgui col·locar
el nou tram.
3. Demolició i retirada del material del tram de l’obra de pas que es trobi en mal estat i que
s’hagi de reposar.
4. Anivellació i compactació del terreny d’assentament.
5. Estesa de formigó de neteja en la llera dels tubs, comprovant els pendents resultants.
6. Reposició i unió dels calaixos amb la secció i longitud que correspongui.
7. Rebliment i compactació de la rasa amb material seleccionat. Si cal, reconstrucció del
ferm amb materials de la mateixa qualitat que els adjacents.

AMIDAMENT I ABONAMENT
S’amidarà per metre (m) d’obra de pas realment reposat, i s’abonarà segons el preu
contractualment establert en el pressupost.
Queden inclosos en aquest preu i no es podran abonar per separat:
-

L’excavació del terreny.

-

La demolició del tram d’obra de pas.

-

La preparació del terreny d’assentament i el formigó de neteja.

-

El subministrament, la col·locació, el rejuntament, i el recobriment del calaixos que
correspongui.
Annex 3. Operacions de conservació
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-
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Retirada, transport i descàrrega a l’abocador autoritzat dels materials sobrants.

En cas de restitució de ferm, es procedirà d’acord amb les operacions de “reparacions de
flonjalls” núm. 01031 o 01032. En superfícies petites se substituirà el material granular per
formigó pobre.
UNITATS COMPLEMENTÀRIES
No se’n preveuen.
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CODI - OPERACIÓ

UNITAT

REVISIÓ

02128 - Reposició d’obres de pas amb tub de polietilè
de doble paret estructurada SN-2 (0,40 <
diàmetre ≤ 0,60 m)

m

31/05/2019

02129 - Reposició d’obres de pas amb tub de polietilè
de doble paret estructurada SN-2 (0,60 <
diàmetre ≤ 0,80 m)

m

31/05/2019

50B

51B

PRIORITAT
Prioritat 1, 2 o 3, segons la ineficàcia dels sistema de desguàs existent prèviament, en cas que
existeixi.
DESCRIPCIÓ
Reconstrucció dels trams de les obres de pas en què s’ha detectat que el seu funcionament no
és correcte, bé sigui per la impossibilitat de desobturar-los, o pel seu trencament, o per haverlos destruït fent altres treballs, o per defectes en la construcció inicial. També s’aplicarà aquesta
operació a la construcció d’obres de pas noves, en indrets en què el drenatge existent hagi
esdevingut insuficient.
EXECUCIÓ
1. Si el tram a reposar es troba en tot o en part al dessota del ferm de la carretera, es
demolirà aquest, tallant amb disc el paviment.
2. Excavació del terreny fins a la profunditat on es trobi el tub o es vulgui col·locar el nou
tram.
3. Demolició i retirada del material del tram que es trobi en mal estat i que s’hagi de reposar.
4. Anivellació i compactació del terreny d’assentament i formigó de neteja.
5. Reposició del tub i unió amb el tram vell.
6. Rebliment i compactació de la rasa amb material seleccionat. Si cal, reconstrucció del
ferm amb materials de la mateixa qualitat que els adjacents.

AMIDAMENT I ABONAMENT
S’amidarà per metre (m) d’obra de pas realment reposat, i s’abonarà segons el preu
contractualment establert en el pressupost que sigui aplicable en funció de la llum de l’obra de
pas.
Queden inclosos en aquest preu i no es podran abonar per separat:
-

L’excavació del terreny.
La demolició del tram d’obra de pas.
La preparació del terreny d’assentament i el formigó de neteja.
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El subministrament i la col·locació del tub, el rejuntament i el seu recobriment amb
formigó, com a mínim fins la seva generatriu superior.
Retirada, transport i descàrrega a l’abocador autoritzat dels materials sobrants.

En cas de restitució de ferm, es procedirà d’acord amb les operacions de “reparacions de
flonjalls” núm. 01031 o 01032. En superfícies petites se substituirà el material granular per
formigó pobre.

UNITATS COMPLEMENTÀRIES
No se’n preveuen.
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CODI - OPERACIÓ

UNITAT

REVISIÓ

m

31/05/2019

02141 - Reposició de dren subterrani

52B

PRIORITAT
Prioritat 1, 2 o 3, segons la ineficàcia del funcionament del desguàs a què doni lloc l’estat del
dren.
DESCRIPCIÓ
Reconstrucció dels trams del drenatge subterrani en què s’ha detectat una discontinuïtat en el
seu funcionament, bé sigui per la impossibilitat de desobturar-lo, o pel seu trencament, o per
haver-lo destruït fent altres treballs, o per defectes de la construcció inicial, així com construcció
de drens nous en indrets on es consideri convenient rebaixar el nivell de l’aigua sota el ferm.
L’operació s’aplicarà exclusivament en drenatges porosos.
EXECUCIÓ
1. Si el tram a reposar es troba en tot o en part al dessota del ferm de la carretera, es
demolirà aquest, tallant amb disc el paviment.
2. Excavació del terreny fins a la profunditat on es trobi el tub o es vulgui col·locar el nou
tram.
3. Demolició i retirada del material del tram que es trobi en mal estat i que s’hagi de reposar.
4. Anivellació i compactació del terreny d’assentament i formigó de neteja.
5. Reposició del geotèxtil, del material filtre, del tub dren i connexió a la xarxa existent.
6. Rebliment i compactació de la rasa amb material seleccionat. Si cal, reconstrucció del
ferm amb materials de la mateixa qualitat que els adjacents.

AMIDAMENT I ABONAMENT
S’amidarà per metre (m) d’obra de pas realment reposat i s’abonarà segons el preu
contractualment establert en el pressupost.
Queden inclosos en aquest preu i no es podran abonar per separat:
-

L’excavació del terreny.
La demolició del tram de dren subterrani.
La preparació del terreny d’assentament i el formigó de neteja.
El subministrament i la col·locació del tub dren, del seu recobriment amb material filtre i
geotèxtil, i material seleccionat, si escau. Inclou la connexió a la xarxa existent.
Retirada, transport i descàrrega a l’abocador autoritzat dels materials sobrants.

En cas de restitució de ferm, es procedirà d’acord amb les operacions de “reparacions de
flonjalls” núm. 01031 o 01032. En superfícies petites se substituirà el material granular per
formigó pobre.
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UNITATS COMPLEMENTÀRIES
No se’n preveuen.
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CODI - OPERACIÓ

UNITAT

REVISIÓ

02150 - Construcció de pou de registre de secció
quadrada de 60x60 cm o de 60 cm de diàmetre

m

31/05/2019

02151 - Construcció de pou de registre entre > 60 cm i
≤ 1,00 m de diàmetre o de secció quadrada entre
> 60 cm i ≤ 1,00 de costat

m

31/05/2019

02152 - Construcció de pou de registre entre > 1,00 m i
≤ 1,50 m de diàmetre o de secció quadrada entre
> 1,00 m i ≤ 1,50 m de costat

m

31/05/2019

02153 - Construcció de pou de registre entre > 1,50 m i
≤ 2,00 m de diàmetre o de secció quadrada entre
> 1,50 m i ≤ 2,00 m de costat

m

31/05/2019

53B

54B

55B

56B

PRIORITAT
Prioritat 1, 2 o 3, segons la ineficiència de funcionament del sistema de desguàs que dona lloc
a la necessitat de construir un nou pou de registre.
DESCRIPCIÓ
Construcció d’un nou pou de registre.
EXECUCIÓ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Excavació de terrenys per a la ubicació del nou pou de registre.
Col·locació de formigó de neteja.
Col·locació de formigó HM-20 en solera del pou de registre, gruix de 20 cm.
Col·locació del pou de secció circular o quadrada, amb formigó in-situ o prefabricat.
Col·locació del con excèntric, si escau.
Col·locació del marc i tapa de fosa.
Rebliment amb terra seleccionada al voltant del pou.

AMIDAMENT I ABONAMENT
S’amidarà per metre lineal (m) realment executat i s’abonarà segons el preu contractualment
establert en el pressupost.
Queden inclosos en aquest preu i no es podran abonar per separat:
-

Preparació i excavació del terreny on s’ha d’ubicar el nou pou de registre.
Subministrament i col·locació del formigó de neteja i el de solera.
Subministrament i col·locació de les peces prefabricades del pou, fins i tot del con
excèntric, si calgués. En el cas d’executar el pou amb formigó in-situ, es
consideraran inclosos el formigó i l’encofrat.
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-
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El rebliment amb material seleccionat.
La neteja, la retirada, el transport i la descàrrega a l’abocador autoritzat dels
materials sobrants.

En el cas de construcció de pous de registre de secció rectangular, el seu abonament
s’assimilarà al del perímetre més proper de secció quadrada.
UNITATS COMPLEMENTÀRIES
5550.- kg de fosa en tapes, marcs, reixes o similars de 400 KN, col·locada, soldant la reixa o
tapa al marc, si és convenient.
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CODI - OPERACIÓ

UNITAT

REVISIÓ

u

31/05/2019

02154 - Construcció d’embornal sifònic de calçada

57B

PRIORITAT
Prioritat 1, 2 o 3, segons la ineficiència de funcionament del sistema de desguàs que dona lloc
a la necessitat de construir un nou embornal sifònic de calçada.
DESCRIPCIÓ
Construcció d’un nou embornal sifònic de calçada.
EXECUCIÓ
1. Tall del paviment amb disc i buidatge de les capes de ferm, fins i tot rigola, i terres per
encabir-hi l’embornal.
2. Col·locació de formigó HM-20 en solera de l’embornal, gruix de 15 cm.
3. Col·locació de l’embornal sifònic, amb formigó in-situ, amb l’encofrat previ, o prefabricat.
4. Col·locació del marc i reixa de la fosa.
5. Segellament perimetral de l’embornal.
6. Retirada a l’abocador autoritzat del material sobrant.

AMIDAMENT I ABONAMENT
S’amidarà per metre lineal (m) realment executat i s’abonarà segons el preu contractualment
establert en el pressupost.
Queden inclosos en aquest preu i no es podran abonar per separat:
-

Tall del paviment i buidatge de les capes de ferm, fins i tot rigola, i terres per encabir-hi
l’embornal.
Subministrament i col·locació del formigó de solera.
Col·locació de l’embornal sifònic, amb formigó in-situ amb el l’encofrat previ, o
prefabricat.
Segellament perimetral de l’embornal.
Neteja, retirada, transport i descàrrega a l’abocador autoritzat dels materials sobrants.

UNITATS COMPLEMENTÀRIES
5550.- Kg de fosa en tapes, marcs, reixes o similars de 400 KN, col·locada, soldant la reixa o
tapa al marc, si escau.
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CODI - OPERACIÓ

UNITAT

REVISIÓ

u

31/05/2019

02161 - Reparació del cos d’arqueta, pou de registre o
embornal

58B

PRIORITAT
Prioritat 1, 2 o 3, segons la ineficàcia de funcionament del desguàs que doni l’estat de l’arqueta,
pou de registre o embornal.
DESCRIPCIÓ
Reparació del cos d’arqueta, pou de registre o embornal, sense incloure la reposició de la tapa,
reixa en mal estat o les seves bases d’assentament.
EXECUCIÓ
1. Preparació de les zones d’arqueta, pou de registre o embornal a reparar.
2. Reparació de les fàbriques en mal estat amb morter de ciment o formigó.
3. Neteja, retirada, transport i descàrrega a l’abocador autoritzat dels materials sobrants.

AMIDAMENT I ABONAMENT
S’amidarà per unitat (u) realment reparada i s’abonarà segons el preu contractualment establert
en el pressupost.
Queden inclosos en aquest preu i no es podran abonar per separat:
-

Preparació de les zones a reparar.
El morter de ciment, si calgués.
Neteja, retirada, transport i descàrrega a l’abocador autoritzat dels materials sobrants.

UNITATS COMPLEMENTÀRIES
5525.- m3 de formigó HM-20, inclosos col·locació, vibrat i curat.
5528 - m3 de formigó HA-25 N/mm2 per a alçats inclosos col·locació, vibrat i curat.
5529 - m3 de formigó HA-30 N/mm2 per a alçats inclosos col·locació, vibrat i curat.
5551.- Kg d’acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor a 500 N/mm2 col·locat.
5554 a 5556 i 5559.- m2 d’encofrat, segons s’escaigui.
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CODI - OPERACIÓ

UNITAT

REVISIÓ

02162 - Reparació o reposició de tapa o reixa
d’arqueta, pou de registre o embornal

u

31/05/2019

02162N - Reparació o reposició de tapa o reixa
d’arqueta, pou de registre o embornal en horari
nocturn

u

31/05/2019

59B

60B

PRIORITAT
Prioritat 1, 2 o 3, segons l’afecció que produeixi al trànsit.
DESCRIPCIÓ
Substitució i anivellació de tapa o reixa d’arqueta, pou de registre o embornal, o anivellació de
la tapa o reixa existent.
EXECUCIÓ
1. Preparació de les zones de tapa o reixa a substituir o recol·locar.
2. Col·locació de morter d’anivellació o anellat perimetral amb formigó armat i la
corresponent tapa o reixa.
3. Reompliment perimetral amb màstic bituminós.
4. Neteja, retirada, transport i descàrrega a l’abocador autoritzat dels materials sobrants.

AMIDAMENT I ABONAMENT
S’amidarà per unitat (u) realment reparada o reposada i s’abonarà segons el preu
contractualment establert en el pressupost.
Queden inclosos en aquest preu i no es podran abonar per separat:
-

Desmuntatge de la tapa o reixa i la seva base d’assentament.
El morter d’anivellació, si calgués.
Muntatge de la tapa o reixa, i col·locació del màstic bituminós necessari per a la restitució
del ferm, si és convenient.
Neteja, retirada, transport i descàrrega a l’abocador autoritzat dels materials sobrants.

UNITATS COMPLEMENTÀRIES
5525.- m3 de formigó HM-20, inclosos col·locació, vibrat i curat.
5550.- Kg de fosa en tapes, marcs, reixes o similars de 400 KN, col·locada soldant la reixa o
tapa al marc, si escau.
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CODI - OPERACIÓ
03013 - Repicat, sega i neteja de zona enjardinada entre
barrera 'New Jersey'

61B

UNITAT

REVISIÓ

Hm2

31/05/2019

PRIORITAT
Prioritat 1 una vegada l’any a totes les carreteres, dues o tres vegades a les zones urbanes,
suburbanes i a les molt humides, o sempre que s’obstrueixin els elements de senyalització o
abalisament de les carreteres. Per a la resta de necessitats totals previstes, prioritat 2 o 3.
DESCRIPCIÓ
Corresponen a aquesta operació els treballs necessaris per segar i netejar periòdicament per
mitjans manuals o mecànics l'herba que creix a la zona enjardinada a la mitjana entre dues
barreres rígides tipus “New Jersey” i que pertorba el desguàs, la visibilitat, perjudica l'estructura,
el servei i el medi ambient.
EXECUCIÓ
1. Establir senyals i dispositius de seguretat d'acord amb la Norma 8.3-I.C. i "Señalización
móvil de obras" del "Ministerio de Fomento".
2. Retirar les pedres, runes o deixalles que existeixen a la zona a segar, i transport a
l’abocador autoritzat.
3. Passar la màquina segadora des del voral o la vorera de la calçada, segant tota
l'amplada d'herba o l'amplada que permeti el braç de la màquina.
4. Si l'amplada a segar és superior a la que permeti una passada de la màquina, anar fent
passades paral·leles.
5. Tenir cura dels obstacles que pot trobar el braç de la màquina, tant per no malmetre el
braç com per no malmetre l'obstacle.
6. Evitar els obstacles i, si és convenient, repassar manualment la sega.
7. Sega manual en els llocs que no sigui aconsellable fer-ho per mitjans mecànics a criteri
del responsable facultatiu.
8. Les restes procedents d'aquests treballs, juntament amb les restes vegetals mortes no
podran restar a la zona, excepte quan per esmicolament en quedin de mides inferiors (5
cm) i esteses homogèniament sobre la franja. Les restes amb mides superiors a 5 cm
podran romandre esteses a la zona durant tres dies, des del tractament fins a procedirne a l'eliminació.
9. Transport, càrrega i descàrrega de l'herba emmagatzemada en contenidor a l’abocador
autoritzat.
10. Treure la senyalització i dispositius de seguretat.
L'execució dels diferents treballs inclosos en la present operació acompliran el prescrit en el
Annex 3. Operacions de conservació
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Decret 130/1998, de 12 de maig, pel qual s'estableixen mesures de prevenció d'incendis
forestals en les àrees d'influència de carreteres.
AMIDAMENT I ABONAMENT
S'amidarà per hectòmetre quadrat (Hm2) realment executat i s'abonarà segons el quadre de
preus, considerant-se inclòs en aquest i per tant no hi haurà lloc al seu abonament per separat:
-

La retirada de les pedres, runes o deixalles que existeixen a la zona a segar, i el transport
a l’abocador autoritzat.
Sega de l'herba de les zones a tractar, tant mecànicament com manualment, retirada i
emmagatzematge a contenidor de l'herba segada.
Transport, càrrega i descàrrega de l'herba emmagatzemada en contenidor a l’abocador
autoritzat.
Les feines de tot tipus que s'hagin de realitzar per referenciar els treballs, comprovar les
condicions d'execució i ressenyar la informació.

No podent-se reclamar pagament addicional per cap altre concepte.
UNITATS COMPLEMENTÀRIES
No se’n consideren.
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CODI - OPERACIÓ

UNITAT

REVISIÓ

m2

31/05/2019

03017 - Sega de rotonda, illeta, àrea de descans, zona
de vegetació no arbustiva o llocs singulars

62B

PRIORITAT
Prioritat 1 una vegada a l’any a totes les rotondes, illetes, àrees de descans, zones de vegetació
no arbustiva i llocs singulars, i dues o tres vegades a les zones urbanes, suburbanes, turístiques
i a les molt humides. Prioritat 2 o 3 per a la resta de necessitats totals previstes.
DESCRIPCIÓ
Sega periòdica de l’herba a les rotondes, illetes, àrees de descans, zones de vegetació no
arbustiva o llocs singulars.
EXECUCIÓ
1. Sega de l’herba.
2. Recollida i transport a l’abocador autoritzat de l’herba segada.
Es prohibeix especialment la permanència de cordons o de piles de restes vegetals a les vores
de la carretera, més temps de l’estrictament necessari per a la seva recollida, el qual en cap cas
superarà les 24 hores. Els treballs que es realitzin entre el 15 de març i el 15 d’octubre hauran
de disposar d’una màquina que permeti l’aspiració de la vegetació segada cap a un dipòsit
tancat. Es procedirà amb el mateix sistema en èpoques fora del període indicat, si, segons el
parer del responsable, hi hagués un alt risc d’incendi.
AMIDAMENT I ABONAMENT
S’amidarà per metre quadrat (m2) d’herba realment segada i s’abonarà segons el preu unitari
contractualment establert en el pressupost.
Queden inclosos en aquest preu i no es podran abonar per separat:
-

La sega de l’herba.
La recollida, amb aspiració si escau, retirada, transports i descàrrega a l’abocador
autoritzat, de l’herba segada.

UNITATS COMPLEMENTÀRIES
No se’n consideren.
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CODI - OPERACIÓ

UNITAT
Hm2

03018 - Sega d’herba amb aspiració

63B

REVISIÓ
24/07/2019

PRIORITAT
Prioritat 1 una vegada l'any a totes les carreteres, i dues o tres vegades a les zones urbanes,
suburbanes, turístiques i a les molt humides. Per a la resta de necessitats totals previstes,
prioritat 2 o 3.
DESCRIPCIÓ
Sega periòdica de la vegetació que creix a les vores de la carretera, mitjana, illots, passeig o
talús, pertorbant la visibilitat o el desguàs de l'aigua, i perjudicant l'estructura, el servei i el medi
ambient.
EXECUCIÓ
1. A més de la senyalització corresponent, s'establiran els dispositius de seguretat
necessaris per garantir la del trànsit i la del personal que efectuï aquesta operació, tals
com un vehicle addicional amb senyalització de perill, treballadors amb banderoles, etc.
2. Pas de la màquina segadora des del voral o la vorera de la calçada, segant l'ample que
determini el responsable, fins a l'alçada de talús que consideri necessària. Si l'ample a
segar és superior al que permeti una passada de la màquina, es completarà fent les
passades paral·leles que calgui, tenint cura dels obstacles que pot trobar el braç de la
màquina, tant per no malmetre el braç com per no malmetre l'obstacle.
3. Repàs manual de la sega al voltant i sota d’obstacles, barreres i senyals.
4. Retirada de la vegetació segada. Es prohibeix especialment la permanència de cordons
o de piles de restes vegetals a les vores de la carretera per més temps que l'estrictament
necessari per a la seva recollida, el qual en cap cas superarà les 24 hores. Els treballs
que es realitzin entre el 15 de març i el 15 d'octubre hauran de comptar amb una màquina
que permeti l'aspiració de la vegetació segada cap a un dipòsit tancat, i el seu transport
i descàrrega en un abocador autoritzat. Igualment es procedirà en èpoques fora del
període indicat, si a judici del responsable hi hagués un alt risc d'incendi.

AMIDAMENT I ABONAMENT
S'amidarà per hectòmetre quadrat (Hm2) realment executat i s'abonarà segons el preu unitari
contractualment establert en el quadre de preus que sigui aplicable, en funció de l'ample total
segat i de la modalitat de recollida de les restes generades.
Queden inclosos en aquest preu i no es podran abonar per separat:
-

Les mesures especials de senyalització i seguretat.
Sega i recollida, amb aspiració si cal, de la vegetació, i el seu transport i descàrrega a
l'abocador.
Annex 3. Operacions de conservació
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El responsable determinarà quina es la superfície a segar, segons la maquinària utilitzada i
l’alçada de talussos.
UNITATS COMPLEMENTÀRIES
No se’n consideren.
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CODI - OPERACIÓ

UNITAT
Hm2

03019 - Sega d’herba sense aspiració

64B

REVISIÓ
24/07/2019

PRIORITAT
Prioritat 1 quatre vegades l’any a totes les carreteres. Per a la resta de necessitats totals
previstes, prioritat 2 o 3.
DESCRIPCIÓ
Corresponen a aquesta operació els treballs necessaris per segar periòdicament per mitjans
mecànics o manuals l'herba que creix a les vores de la carretera, bermes, mitjana, zona
enjardinada dels illots dels enllaços, passeig o límit de talús, i que pertorba el desguàs, la
visibilitat, perjudica l'estructura, el servei i el medi ambient.
EXECUCIÓ
1. Establir senyals i dispositius de seguretat d'acord amb la Norma 8.3-I.C. i "Señalización
móvil de obras" del "Ministerio de Fomento".
2. Retirar les pedres, runes o deixalles que existeixen a la zona a segar, i transport a
l’abocador autoritzat.
3. Passar la màquina segadora des del voral o la vorera de la calçada, segant tota
l'amplada d'herba o l'amplada que permeti (passeig o límit de talús) el braç de la
màquina.
4. Si l'amplada a segar és superior a la que permeti una passada de la màquina, anar fent
passades paral·leles.
5. Tenir cura dels obstacles que pot trobar el braç de la màquina, tant per no malmetre el
braç com per no malmetre l'obstacle.
6. Evitar els obstacles i, si és convenient, repassar manualment la sega.
7. Sega manual en els llocs que no sigui aconsellable fer-ho per mitjans mecànics a criteri
del responsable facultatiu.
8. Les restes procedents d'aquests treballs, juntament amb les restes vegetals mortes no
podran restar a la zona, excepte quan per esmicolament en quedin de mides inferiors (5
cm) i esteses homogèniament sobre la franja. Les restes amb mides superiors a 5 cm
podran romandre esteses a la zona durant tres dies, des del tractament fins a procedirne a l'eliminació.
9. Transport, càrrega i descàrrega de l'herba emmagatzemada en contenidor a l’abocador
autoritzat.
10. Treure la senyalització i dispositius de seguretat.

L'execució dels diferents treballs inclosos en la present operació acompliran el prescrit en el
Decret 130/1998, de 12 de maig, pel qual s'estableixen mesures de prevenció d'incendis
forestals en les àrees d'influència de carreteres.
Annex 3. Operacions de conservació
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AMIDAMENT I ABONAMENT
S'amidarà per hectòmetre quadrat (Hm2) realment executat i s'abonarà segons el quadre de
preus, considerant-se inclòs en aquest i per tant no hi haurà lloc al seu abonament per separat:
-

La retirada de les pedres, runes o deixalles que existeixen a la zona a segar, i el transport
a l’abocador autoritzat.
Sega de l'herba de les zones a tractar, tant mecànicament com manualment, retirada i
emmagatzematge a contenidor de l'herba segada.
Transport, càrrega i descàrrega de l'herba emmagatzemada en contenidor a l’abocador
autoritzat.
Les feines de tot tipus que s'hagin de realitzar per referenciar els treballs, comprovar les
condicions d'execució i ressenyar la informació.

No podent-se reclamar pagament addicional per cap altre concepte.
UNITATS COMPLEMENTÀRIES
No se’n consideren.
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16

Plec de prescripcions tècniques

Conservació Integral litoral

CODI - OPERACIÓ

UNITAT

REVISIÓ

m

31/05/2019

03021 - Tractament amb herbicides no residuals

65B

2

PRIORITAT
Prioritat 1 una vegada a l’any a totes les carreteres, i dues o tres vegades a les zones urbanes,
suburbanes, turístiques i a les molt humides. Prioritat 2 o 3 per a la resta de necessitats totals
previstes.
DESCRIPCIÓ
Ruixada de la vegetació amb herbicides no residuals que la matin o inhibeixin el seu creixement,
tant amb caràcter general com selectiu.
EXECUCIÓ
1. Ruixada de l’herba a les zones a tractar, amb els productes i dosificacions que haurà
d’aprovar expressament el responsable, sense que en cap cas s’afecti la vegetació fora
de les zones indicades.
2. Retirada de l’herba tractada, un cop morta i seca.
Aquesta operació no s’executarà si es preveuen pluges durant els següents 5 dies des de la
seva aplicació.
S’utilitzaran herbicides només en els punts de difícil accés per a les màquines segadores
(darrere les barreres de seguretat, a les cunetes fondes, etc.).
S’utilitzaran herbicides no residuals ni tòxics, i amb risc de contaminació baix, complint la
normativa vigent. Els productes emprats han d’estar registrats en el Registre Oficial de
Productes Fitosanitaris i qualificats amb perillositat general baixa, per a la fauna terrestre i per a
la fauna aqüícola. No s’utilitzaran productes que tinguin toxicitat alta i de llarga duració. No es
realitzarà l’operació en llocs en què l’aigua pugui arrossegar els herbicides a camps, o en què
aquests puguin causar danys. Només podrà realitzar aquesta operació personal específicament
qualificat, que disposi del carnet d’aplicador i manipulador de productes fitosanitaris -nivell
qualificat-; personal que s’haurà acreditat prèviament per a l’aprovació del responsable.
AMIDAMENT I ABONAMENT
S’amidarà per metre quadrat (m2) realment regat i s’abonarà segons el preu unitari
contractualment establert en el pressupost.
Queden inclosos en aquest preu i no es podran abonar per separat:
-

Subministrament i ruixada de l’herbicida no residual, d’acord amb les prescripcions del
responsable.
Transport in situ de la maquinària necessària, així com la retirada d’aquesta i de l’herba
tractada, un cop morta i seca, i el seu transport i descàrrega a l’abocador autoritzat.

UNITATS COMPLEMENTÀRIES
Annex 3. Operacions de conservació
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No se’n consideren.
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CODI - OPERACIÓ
03032 - Tala i/o esporgada d'arbustos

66B

UNITAT

REVISIÓ

u

31/05/2019

PRIORITAT
Prioritat 1: una vegada cada 2 anys a totes les carreteres. Per a la resta de necessitats totals
previstes, prioritat 2 o 3.
DESCRIPCIÓ
Corresponen a aquestes operacions els treballs necessaris per esporgar i/o talar els arbustos
que estiguin establerts a les mitjanes, voreres de carreteres i talussos, per tal de regular el seu
creixement i evitar que esdevinguin obstacles per a la bona visibilitat i circulació o per donar-los
les dimensions adequades a la funció que d’ells es pretén.
EXECUCIÓ
1. Establir senyals i dispositius de seguretat d'acord amb la Norma 8.3-I.C. i "Señalización
móvil de obras" del "Ministerio de Fomento".
2. Procedir a l'esporgat, d'acord amb la bona pràctica, i suprimint totes les parts dels
arbustos que poden molestar.
3. Retirar tots els productes procedents de l'esporgada.
4. Transport, càrrega i descàrrega del material sobrant de l'esporgada a l'abocador
autoritzat.
5. Treure la senyalització i dispositius de seguretat.
En una primera fase de formació de l'arbust, l'esporgada haurà de fer-se ordinàriament amb
eines manuals i seleccionant les zones a tallar per aconseguir un desenvolupament convenient.
Quan ja estigui format, serà més convenient fer-ho amb eines mecàniques degut a què la funció
de l'esporgada serà mantenir les seves dimensions.
L'esporgada s'haurà de fer en les èpoques més adients a la naturalesa dels arbustos.
L'execució dels diferents treballs inclosos en la present operació acompliran el prescrit en el
Decret 130/1998, de 12 de maig, pel qual s'estableixen mesures de prevenció d'incendis
forestals en les àrees d'influència de carreteres.
AMIDAMENT I ABONAMENT
S'amidarà per unitat (u) realment executada i s'abonarà segons el quadre de preus, considerantse inclòs en aquest i per tant no hi haurà lloc al seu abonament per separat:
-

L'esporgada dels arbustos
Retirada, transport, descàrrega del material sobrant de l'esporgada a l'abocador
autoritzat.
Així mateix es consideren incloses les feines de tot tipus que s'hagin de realitzar per
referenciar els treballs, comprovar les condicions d'execució i ressenyar la informació.
Annex 3. Operacions de conservació
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No podent-se reclamar pagament addicional per cap concepte.
UNITATS COMPLEMENTÀRIES
No se’n consideren.
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CODI - OPERACIÓ
03033 - Tala i/o esporgada de bardisses

67B

UNITAT

REVISIÓ

m

31/05/2019

PRIORITAT
Prioritat 1 una vegada cada 2 anys a totes les carreteres. Per a la resta de necessitats totals
previstes prioritat 2 o 3.
DESCRIPCIÓ
Corresponen a aquestes operacions els treballs necessaris per esporgar les bardisses que
estiguin establertes a les mitjanes, voreres de carreteres i talussos, per tal de regular el seu
creixement i evitar que esdevinguin obstacles per a la bona visibilitat i circulació o per donar les
dimensions adequades a la funció que d’elles es pretén.
EXECUCIÓ
1. Establir senyals i dispositius de seguretat d'acord amb la Norma 8.3-I.C. i "Señalización
móvil de obras" del "Ministerio de Fomento".
2. Procedir a l'esporgat, d'acord amb la bona pràctica, i suprimint totes les parts de les
bardisses que poden molestar.
3. Retirar tots els productes procedents de l'esporgada.
4. Transport, càrrega i descàrrega del material sobrant de l'esporgada a l'abocador
autoritzat.
5. Treure la senyalització i dispositius de seguretat.
En una primera fase de formació de la bardissa, l'esporgada haurà de fer-se ordinàriament amb
eines manuals i seleccionant les zones a tallar per aconseguir un desenvolupament convenient.
Quan ja estigui formada, serà més convenient fer-ho amb eines mecàniques degut a què la
funció de l'esporgada serà mantenir les seves dimensions.
L'esporgada s'haurà de fer en les èpoques més adients a la naturalesa de les bardisses.
L'execució dels diferents treballs inclosos en la present operació acompliran el prescrit en el
Decret 130/1998, de 12 de maig, pel qual s'estableixen mesures de prevenció d'incendis
forestals en les àrees d'influència de carreteres.
AMIDAMENT I ABONAMENT
S'amidarà per metre lineal (m) realment executat i s'abonarà segons el quadre de preus,
considerant-se inclòs en aquest i per tant no hi haurà lloc al seu abonament per separat:
-

L'esporgada de les bardisses.
Retirada, transport, descàrrega del material sobrant de l'esporgada a l'abocador
autoritzat.
Així mateix es consideren incloses les feines de tot tipus que s'hagin de realitzar per
referenciar els treballs, comprovar les condicions d'execució i ressenyar la informació.
Annex 3. Operacions de conservació
21

Plec de prescripcions tècniques

Conservació Integral litoral

No podent-se reclamar pagament addicional per cap concepte.
UNITATS COMPLEMENTÀRIES
No se’n consideren.
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CODI - OPERACIÓ

UNITAT

REVISIÓ

03034 - Tala d’arbres de 15 cm a 40 cm de diàmetre

u

31/05/2019

03035 - Tala d’arbres de més de 40 cm de diàmetre

u

31/05/2019

68B

69B

PRIORITAT
Prioritat 1 una vegada cada 2 anys o en carreteres amb un estat de conservació de la vegetació
dolent. Per a la resta de necessitats totals previstes, prioritat 2 o 3.
DESCRIPCIÓ
Tala dels arbres que estiguin a les mitjanes, voreres i talussos de la carretera, per tal d’evitar
que esdevinguin obstacles per a la bona visibilitat i circulació.
EXECUCIÓ
1. Tala de l’arbre, d’acord amb una bona pràctica.
2. Retirada immediata dels productes procedents de la tala a l’abocador autoritzat.
Aquesta operació es realitzarà un cop a l’any, durant els mesos de desembre, gener o febrer.
AMIDAMENT I ABONAMENT
S’amidarà per unitat (u) realment talada i s’abonarà segons el preu unitari contractualment
establert en el pressupost.
Queden inclosos en aquest preu i no es podran abonar per separat:
-

La tala dels arbres.
La retirada, el transport i la descàrrega a l’abocador autoritzat de les restes originades.

UNITATS COMPLEMENTÀRIES
5010.- u d’extracció de soca d’arbre.
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CODI - OPERACIÓ

UNITAT

REVISIÓ

03036 - Esporgada d’arbres fins a 15 cm de diàmetre

u

31/05/2019

03037 - Esporgada d’arbres de més de 15 cm de
diàmetre

u

31/05/2019

70B

71B

PRIORITAT
Prioritat 1 una vegada cada 2 anys a totes les carreteres. Per a la resta de necessitats totals
previstes, prioritat 2 o 3.
DESCRIPCIÓ
Corresponen a aquestes operacions els treballs necessaris per esporgar els arbres amb
diàmetre fins a 15 cm, i de més de 15 cm que es trobin a les mitjanes, voreres de carreteres i
talussos, per tal de regular-ne el creixement i evitar que esdevinguin obstacles per a la bona
visibilitat i circulació, o per donar-los les dimensions adequades a la funció que tenen.
EXECUCIÓ
1. Procedir a l’esporgada, d’acord amb una bona pràctica, suprimint totes les parts dels
arbres que poden molestar, i tenint cura de no deixar branques baixes que puguin afavorir
la propagació d’eventuals incendis.
2. Retirar tots els productes procedents de l’esporgada.
3. El transport, la càrrega i la descàrrega del material sobrant de l’esporgada a l’abocador
autoritzat.
En una primera fase de formació de l’arbre, l’esporgada haurà de fer-se ordinàriament amb eines
manuals i seleccionant les zones a tallar per aconseguir un desenvolupament convenient. Quan
ja estigui format, serà més convenient fer-ho amb eines mecàniques, degut al fet que la funció
de l’esporgada serà mantenir-ne les dimensions.
L’esporgada s’haurà de fer en les èpoques més adients a la naturalesa dels arbres.
L’execució dels diferents treballs inclosos en aquesta operació compliran el que prescriu el Decret
130/1998, de 12 de maig, pel qual s’estableixen mesures de prevenció d’incendis forestals en les
àrees d’influència de carreteres.
AMIDAMENT I ABONAMENT
S’amidarà per unitat (u) realment executada i s’abonarà segons el preu unitari contractualment
establert en el pressupost.
Queden inclosos en aquest preu i no es podran abonar per separat:
-

L’esporgada dels arbres.
La retirada, el transport i la descàrrega del material sobrant de l’esporgada a l’abocador
autoritzat.
Annex 3. Operacions de conservació
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Així mateix es consideren incloses les feines de tot tipus que s’hagin de realitzar per
referenciar els treballs, comprovar les condicions d’execució i ressenyar la informació.

UNITATS COMPLEMENTÀRIES
No se’n consideren.
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CODI - OPERACIÓ
03038 - Tala i esporgada generalitzada en marges de
carretera dins de domini públic expropiat i de
durada d’execució d’un dia de treball

UNITAT

REVISIÓ

u

31/05/2019

72B

PRIORITAT
Prioritat 1 un cop cada 2 anys o en carreteres amb un estat de conservació de la vegetació
dolent. Per a la resta de necessitats totals previstes, prioritat 2 o 3.
DESCRIPCIÓ
Corresponen a aquestes operacions els treballs necessaris per talar i esporgar tots els arbres,
arbustos i bardisses que es trobin a les mitjanes, voreres de carreteres i talussos dins de la
franja de domini públic expropiat, per tal de regular el seu creixement i evitar que esdevinguin
obstacles per a la bona visibilitat i circulació, o per donar-los les dimensions adequades a la
funció que tenen.
EXECUCIÓ
1. Establir senyals i dispositius de seguretat.
2. Procedir a l'esporgat, d'acord amb una bona pràctica, suprimint totes les parts dels arbres
que poden molestar, i tenint cura de no deixar branques baixes que puguin afavorir la
propagació d’eventuals incendis.
3. Procedir a l'esporgat, d'acord amb una bona pràctica, suprimint totes les parts de les
bardisses que poden molestar.
4. Tala dels arbres, d'acord amb una bona pràctica.
5. Retirar tots els productes procedents de la tala.
6. Retirar tots els productes procedents de l'esporgada.
7. Transport, càrrega i descàrrega del material sobrant de la tala i l'esporgada a l'abocador
autoritzat.
8. Treure la senyalització i dispositius de seguretat.
En una primera fase de formació de l’arbre, l’esporgada haurà de fer-se ordinàriament amb eines
manuals i seleccionant les zones a tallar per aconseguir un desenvolupament convenient. Quan
ja estigui format, serà més convenient fer-ho amb eines mecàniques degut al fet que la funció de
l’esporgada serà mantenir-ne les dimensions.
La tala i l’esporgada s’haurà de fer en les èpoques més adients a la naturalesa dels arbres i
arbustos.
L'execució dels diferents treballs inclosos en aquesta operació compliran el prescrit en el Decret
130/1998, de 12 de maig, pel qual s’estableixen mesures de prevenció d’incendis forestals en les
àrees d’influència de carreteres.
Annex 3. Operacions de conservació
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AMIDAMENT I ABONAMENT
S'amidarà per unitat (u) de jornada de treball realment executada i s'abonarà segons el quadre
de preus, considerant-se inclòs en aquest i per tant no hi haurà lloc al seu abonament per
separat:
-

L’esporgada dels arbres, arbustos i bardisses.

-

La tala dels arbres.

-

Retirada, transport i descàrrega del material sobrant de la tala i l’esporgada a l'abocador
autoritzat, amb un mínim de 5 tones segons indicacions del responsable.

-

Així mateix es consideren incloses les feines de tot tipus que s’hagin de realitzar per
referenciar els treballs, comprovar les condicions d’execució i ressenyar la informació.

-

Com a mínim un equip de 6 persones, 1 camió grua, cistella i resta de mitjans auxiliars
per executar l’operació correctament.

No es podrà reclamar un pagament addicional per cap concepte.
UNITATS COMPLEMENTÀRIES
No es considerarà inclòs en el preu de l'operació, i per tant s'abonaran per separat les següents
unitats complementàries, els preus de les quals inclouran el subministrament del material i la
seva col·locació:
5010 - u d’extracció de soca d’arbre
No es podrà reclamar un pagament addicional per cap altre concepte.
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CODI - OPERACIÓ

UNITAT

REVISIÓ

m2

31/05/2019

03041 - Estassada de vegetació pertorbadora

73B

PRIORITAT
Prioritat 1 una vegada cada 2 anys o en carreteres amb un estat de conservació de la vegetació
dolent. Per a la resta de necessitats totals previstes, prioritat 2 o 3.
DESCRIPCIÓ
Esbrossada i tallada de vegetació que hagi crescut a les vores o zones de la carretera on pertorbi
la bona visibilitat i la circulació, inclosos els arbres de diàmetre inferior als 15 cm.
EXECUCIÓ
1. Estassada amb desbrossadora, retallant manualment amb serra mecànica els troncs
més grossos.
2. Retirada immediata dels productes de l’estassada.

AMIDAMENT I ABONAMENT
S’amidarà per metre quadrat (m2) realment estassat i s’abonarà segons el preu unitari
contractualment establert en el pressupost.
Queden inclosos en aquest preu i no es podran abonar per separat:
-

Esbrossada i tallada d’arbustos i rebrots.
Retallada manual dels troncs.
La retirada, el transport i la descàrrega a l’abocador autoritzat de les restes originades.

UNITATS COMPLEMENTÀRIES
5010.- u d’extracció de soca d’arbre.
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Plec de prescripcions tècniques

Conservació Integral litoral

CODI - OPERACIÓ

UNITAT

REVISIÓ

m2

31/05/2019

03051 - Plantació d’herba amb hidrosembradora

74B

PRIORITAT
Prioritat 3, llevat que es produeixin erosions importants en la superfície a tractar, cas en què es
considerarà de prioritat 2.
DESCRIPCIÓ
Sembra de llavors mitjançant la tècnica de l’hidrosembra, per tal que en els passeigs, les
mitjanes i els talussos de la carretera creixi un entapissat d’herba que protegeixi la superfície de
l’erosió i alhora millori l’entorn.
EXECUCIÓ
1. Hidrosembra de llavors de la zona utilitzant la maquinària adient, amb la composició que
prèviament s’haurà sotmès a l’aprovació del responsable.
2. Cura i manteniment de les zones tractades fins que les plantes hagin arrelat, tornant-se
a replantar les zones que presentin deficiències.
L’operació es realitzarà en una època ni massa seca ni massa calorosa, a fi que les herbes que
creixin tinguin després prou humitat per desenvolupar-se.
AMIDAMENT I ABONAMENT
S’amidarà per metre quadrat (m2) realment hidrosembrat i s’abonarà segons el preu unitari
contractualment establert en el pressupost.
Queden inclosos en aquest preu i no es podran abonar per separat:
-

Hidrosembra i posterior cura i manteniment de les zones tractades.
Replantació de les zones amb deficiències.

UNITATS COMPLEMENTÀRIES
No se’n consideren.
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Plec de prescripcions tècniques

Conservació Integral litoral

CODI - OPERACIÓ

UNITAT

REVISIÓ

m2

31/05/2019

03052 - Plantació en illots, marges i zones de repòs

75B

PRIORITAT
Sempre prioritat 3.
DESCRIPCIÓ
Plantació manual de gespa i espècies arbustives.
EXECUCIÓ
1. Remoguda i posterior esplanació de les terres, amb la maquinària adient.
2. Tractament amb adobs de la superfície a replantar.
3. Estesa de les llavors per tota la zona, en quantitat suficient per recobrir la superfície a
tractar i la plantació d’espècies arbustives.
4. Rampinar posteriorment la zona per cobrir les llavors.
5. Reg superficial per condicionar el terreny.

AMIDAMENT I ABONAMENT
S’amidarà per metre quadrat (m2) realment plantat i s’abonarà segons el preu unitari
contractualment establert en el pressupost.
Queden inclosos en aquest preu i no es podran abonar per separat:
-

Condicionament i tractament de les terres.
Subministrament, plantació i posterior cura i manteniment de les zones tractades.
Replantació de les zones amb deficiències.
Retirada, transport i descàrrega a l’abocador autoritzat dels materials sobrants.

UNITATS COMPLEMENTÀRIES
No se’n consideren.
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Plec de prescripcions tècniques

Conservació Integral litoral

CODI - OPERACIÓ
03053 - Reg de plantacions

76B

UNITAT

REVISIÓ

m2

31/05/2019

PRIORITAT
Sempre prioritat 3.
DESCRIPCIÓ
Subministrament a les plantacions existents d’aigua addicional a la que reben de les
precipitacions, per al seu creixement i desenvolupament, ja siguin de tipus ornamental (jardineria
en àrees de descans i illots, etc.) o en cobertures vegetals en talussos i marges de la carretera.
EXECUCIÓ
1. Reg amb aigua de les superfícies plantades, evitant els tolls d’aigua a la calçada.

AMIDAMENT I ABONAMENT
S’amidarà per metre quadrat (m2) realment regat i s’abonarà segons el preu unitari
contractualment establert en el pressupost.
Queden inclosos en aquest preu i no es podran abonar per separat:
-

Reg amb aigua de les superfícies plantades.

UNITATS COMPLEMENTÀRIES
No se’n consideren.
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Plec de prescripcions tècniques

Conservació Integral litoral

CODI - OPERACIÓ

UNITAT

REVISIÓ

u

24/07/2019

03059 - Neteja manual o mecànica de passos sota
barrera rígida de formigó "New Jersey"

77B

PRIORITAT
Prioritat 1, 2 o 3 segons la ineficàcia de funcionament del desguàs a que doni lloc l'estat del pas
sota la barrera de seguretat rígida.
DESCRIPCIÓ
Neteja i eliminació de materials (argila, arrels, etc.) que, dipositats a l'interior del pas, dificultin o
impedeixin l'evacuació de l'aigua drenada. L'operació s’aplicarà exclusivament a passos sota la
barrera de seguretat rígida.
EXECUCIÓ
1. Establiment dels dispositius de senyalització, inclòs un carro mòbil de senyals que
s’anirà desplaçant immediatament després de la maquinària que realitza l’operació.
2. Neteja i retirada dels materials dipositats.
3. Neteja manual i/o amb aspiració, segons calgui, de tot el pas.

AMIDAMENT I ABONAMENT
S'amidarà per unitat (u) de pas sota barrera de seguretat rígida de formigó tipus “New Jersey”
realment netejat, i s'abonarà segons el preu contractualment establert en el quadre de preus.
Queden inclosos en aquest preu i no es podran abonar per separat:
-

Senyalització complementària, pel fet de tractar-se d’un equip que es va desplaçant.
La neteja, retirada, transport i descàrrega a l'abocador dels materials dipositats.

UNITATS COMPLEMENTÀRIES
No se’n consideren
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Plec de prescripcions tècniques

Conservació Integral litoral

CODI - OPERACIÓ

UNITAT

REVISIÓ

m2

31/05/2019

03060 - Neteja de paviments drenants amb aigua a
pressió i aspiració

78B

PRIORITAT
Prioritat 3.
DESCRIPCIÓ
Neteja i desrebliment del paviment per tal de recuperar-ne la funció drenant. S’aplicarà
exclusivament a paviments amb capa de trànsit drenant.
EXECUCIÓ
1. Establiment dels dispositius de senyalització, inclòs un carro mòbil de senyals que
s’anirà desplaçant immediatament després de la maquinària que realitza l’operació.
2. Neteja de trànsit drenant mitjançant maquinària específica per a aquesta operació,
efectuant cicles de projecció d’aigua a pressió per remoure la brutícia i aspiració de les
partícules que hagin quedat lliures.

AMIDAMENT I ABONAMENT
S’amidarà pel metre quadrat (m2) de la superfície de ferm en què s’hagi efectuat l’operació i
s’hagi aconseguit la millora de permeabilitat del ferm, després del tractament, i s’abonarà segons
el preu contractualment establert en el pressupost.
Queden inclosos en aquest preu i no es podran abonar per separat:
-

Senyalització complementària, pel fet de tractar-se d’un equip que es va desplaçant.
Neteja, retirada, transport i descàrrega del material sobrant a l’abocador autoritzat.
Amidament de la capacitat drenant del paviment amb permeàmetre, abans i després
d’executar l’operació, segons les indicacions del responsable.

UNITATS COMPLEMENTÀRIES
No se’n consideren
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Plec de prescripcions tècniques

Conservació Integral litoral

CODI - OPERACIÓ

UNITAT

REVISIÓ

Km

31/05/2019

03061 - Neteja de calçades i àrees adjacents

79B

PRIORITAT
Prioritat 1, 2 o 3, en funció de la necessitat i l’estat de la calçada.
DESCRIPCIÓ
Eliminació per mitjans mecànics i manuals de la brutícia i de tot tipus de residus acumulats a la
calçada, passeigs, mitjanes, cunetes, vorals, àrees d’estacionament i repòs i zones de domini
de la carretera.
EXECUCIÓ
1. Recollida manual de deixalles i objectes, acumulant les de mida petita en bosses de
neteja de plàstic.
2. Escombrada de la calçada i vorals amb escombradora mecànica de raspalls. La
màquina utilitzada ha de poder escombrar indistintament el costat dret o el costat
esquerre, i ha d’incorporar un sistema de broquets d’aigua per poder humidificar les
deixalles prèviament a la seva absorció, la qual es realitzarà per aspiració.
3. Càrrega dels residus en un camió i transport a l’abocador autoritzat.

AMIDAMENT I ABONAMENT
S’amidarà per quilòmetre (Km) de plataforma realment netejat en tot el seu ample i s’abonarà
segons el preu unitari contractualment establert en el pressupost.
Queden inclosos en aquest preu i no es podran abonar per separat:
-

Recollida manual i escombrada amb mitjans mecànics.
Càrrega, transport i descàrrega a l’abocador autoritzat dels residus.

UNITATS COMPLEMENTÀRIES
No se’n consideren.
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Plec de prescripcions tècniques

Conservació Integral litoral

CODI - OPERACIÓ

UNITAT

REVISIÓ

Km

31/05/2019

03062 - Neteja de calçada amb escombradora mecànica

80B

PRIORITAT
Prioritat 1, 2 o 3, en funció de la necessitat i l’estat de la calçada.
DESCRIPCIÓ
Eliminació per mitjans mecànics de la brutícia i de tot tipus de residus acumulats a les calçades
i zones pavimentades de domini de la carretera. Aquesta neteja es realitzarà habitualment en
zones localitzades de la carretera, i per motius de difícil periodificació.
EXECUCIÓ
1. Escombrada de la calçada i vorals amb escombradora mecànica de raspalls. La
màquina utilitzada ha de poder escombrar indistintament el costat dret o el costat
esquerre, i ha d’incorporar un sistema de broquets d’aigua per poder humidificar les
deixalles prèviament a la seva absorció, la qual es realitzarà per aspiració.
2. Càrrega dels residus en un camió i transport a l’abocador autoritzat.

AMIDAMENT I ABONAMENT
S’amidarà per quilòmetre (Km) de calçada realment netejat en tota la seva amplada i s’abonarà
segons el preu unitari contractualment establert en el pressupost.
Queden inclosos en aquest preu i no es podran abonar per separat:
-

Escombrada amb mitjans mecànics.
Càrrega, transport i descàrrega a l’abocador autoritzat.

UNITATS COMPLEMENTÀRIES
No se’n consideren.
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Plec de prescripcions tècniques

Conservació Integral litoral

CODI - OPERACIÓ

UNITAT

REVISIÓ

u

31/05/2019

03063 - Retirada d’animals morts o altres objectes
pertorbadors, fora del servei de vigilància i ajuda
a la vialitat

81B

PRIORITAT
Sempre prioritat 1.
DESCRIPCIÓ
Retirada del domini públic d’animals morts o de qualsevol obstacle de dimensions similars (tubs
d’escapament, caixes, etc.).
EXECUCIÓ
1. Retirada i transport a l’abocador autoritzat d’animals morts o objectes i el seu
envasament, si cal.
2. Neteja de la vorera i vorals, amb la metodologia i els productes escaients.
Aquesta operació es realitzarà a partir de la corresponent comunicació d’incidència, tant per part
de l’Administració com per part de l’adjudicatari.
AMIDAMENT I ABONAMENT
S’amidarà per unitat (u) d’incidència realment atesa, amb independència del nombre d’obstacles
retirats a cada incidència, i s’abonarà segons el preu unitari contractualment establert en el
pressupost.
Queden inclosos en aquest preu i no es podran abonar per separat:
-

Retirada, transport i descàrrega dels obstacles a l’abocador autoritzat.
Neteja de vorera i vorals, siguin quins siguin la metodologia i els productes utilitzats.

Aquesta operació de conservació se certificarà sempre que:
-

estigui fora del servei de vigilància i atenció a les urgències (00100);

-

es justifiqui la seva gestió amb empresa qualificada de gestió de residus (ja sigui amb
tongades de gestió d’animals, prèviament emmagatzemats en condicions de
refrigeració, o congelació adients; o bé puntualment);

-

es comuniqui per a la seva recollida i gestió adient al propietari de l’animal domèstic,
identificat mitjançant un lector de xips per a animals domèstics, que l’empresa ha de
disposar. En el cas de no poder ser identificat, es procedirà com en el punt anterior,
caldrà justificar aquest fet documentalment.
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UNITATS COMPLEMENTÀRIES
No se’n consideren.

Annex 3. Operacions de conservació
37

Plec de prescripcions tècniques

Conservació Integral litoral

CODI - OPERACIÓ

UNITAT

REVISIÓ

m

31/05/2019

03064 - Neteja de rigola i/o vorera en túnel

82B

PRIORITAT
Prioritat 1, 2 o 3, en funció de la necessitat i l’estat de brutícia de la rigola o de la vorera.
DESCRIPCIÓ
Eliminació per mitjans mecànics i/o manuals de la brutícia i de tot tipus de residus acumulats a
la rigola i/o vorera del túnel, amb l’amplada que requereixi.
EXECUCIÓ
1. Escombrada de la rigola i la vorera amb escombradora mecànica de raspalls i amb
mitjans manuals. La màquina utilitzada ha d’incorporar un sistema de broquets d’aigua
per poder humidificar les deixalles prèviament a la seva absorció, la qual es realitzarà
per aspiració.
2. Càrrega dels residus en un camió i transport a l’abocador autoritzat.

AMIDAMENT I ABONAMENT
S’amidarà per metre (m) de rigola realment netejada i s’abonarà segons el preu unitari
contractualment establert en el pressupost.
Queden inclosos en aquest preu i no es podran abonar per separat:
-

Recollida manual i escombrada amb mitjans mecànics.
Càrrega, transport i descàrrega dels residus a l’abocador autoritzat.

UNITATS COMPLEMENTÀRIES
No se’n consideren.
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Plec de prescripcions tècniques

Conservació Integral litoral

CODI - OPERACIÓ

UNITAT

REVISIÓ

m

31/05/2019

03065 - Neteja de rigola en travesseres o illetes

83B

PRIORITAT
Prioritat 1, 2 o 3, en funció de la necessitat i l’estat de brutícia de la rigola.
DESCRIPCIÓ
Eliminació per mitjans mecànics i/o manuals de la brutícia i de tot tipus de residus acumulats a
la rigola de les travesseres, interseccions, nusos, illetes, etc., amb una amplada màxima d’un
metre.
EXECUCIÓ
1. Escombrada de la rigola i la vorera amb escombradora mecànica de raspalls i amb
mitjans manuals. La màquina utilitzada ha d’incorporar un sistema de broquets d’aigua
per poder humidificar les deixalles prèviament a la seva absorció, la qual es realitzarà
per aspiració.
2. Càrrega dels residus en un camió i transport a l’abocador autoritzat.

AMIDAMENT I ABONAMENT
S’amidarà per metre (m) de rigola realment netejada i s’abonarà segons el preu unitari
contractualment establert en el pressupost.
Queden inclosos en aquest preu i no es podran abonar per separat:
-

Recollida manual i escombrada amb mitjans mecànics.
Càrrega, transport i descàrrega dels residus a l’abocador autoritzat.

UNITATS COMPLEMENTÀRIES
No se’n consideren.
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Plec de prescripcions tècniques

Conservació Integral litoral

CODI - OPERACIÓ
03066 - Retirada de deixalles als vorals, voreres,
marges, mitjanes i zones d'estacionament i
repòs

UNITAT

REVISIÓ

Hm2

31/05/2019

84B

PRIORITAT
Prioritat 1: 6 vegades l’any en carreteres urbanes, suburbanes o turístiques amb IMD > 10.000
veh/dia; 4 vegades l’any en carreteres urbanes, suburbanes o turístiques amb IMD entre 5000 i
1000 veh/dia; 2 vegades l’any en carreteres en zona rural o despoblada amb IMD > 1000 veh/dia
i en zones urbanes, suburbanes o turístiques amb IMD < 5000 veh/dia. Per a la resta de
necessitats totals previstes, prioritat 2 o 3.
DESCRIPCIÓ
Aquesta operació consisteix en recollir per mitjans mecànics o manuals totes les deixalles,
brutícia i tot tipus de residus que estiguin acumulats als vorals, voreres, marges, mitjanes, zones
d'estacionament i repòs i zones de domini de la carretera i portar-los a l’abocador autoritzat.
EXECUCIÓ
1. Establir senyals i dispositius de seguretat d'acord amb la Norma 8.3-I.C. i "Señalización
móvil de obras" del "Ministerio de Fomento".
2. La recollida mecànica o manual de deixalles i objectes, acumulant els de volum petit
en bosses de neteja de plàstic.
3. Es carregarà al damunt d'un camió les bosses i directament les deixalles més grans i
es transportaran a un abocador autoritzat.
4. Treure la senyalització i dispositius de seguretat.

AMIDAMENT I ABONAMENT
S'amidarà una unitat per cada hectòmetre quadrat (Hm2) d'extensió de les zones netejades i
s'abonaran segons el preu que figura en el quadre de preus, considerant-se incloses totes les
despeses complementàries que siguin necessàries per realitzar l'operació conforme a
condicions, així com les feines de tot tipus necessàries per referenciar els treballs, comprovar
les condicions d’execució i ressenyar tot tipus d’informació.
No podent-se reclamar pagament addicional per cap concepte.
UNITATS COMPLEMENTÀRIES
No se’n consideren.
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Plec de prescripcions tècniques

Conservació Integral litoral

CODI - OPERACIÓ

UNITAT

REVISIÓ

m2

31/05/2019

03067 - Neteja de cartells publicitaris

85B

PRIORITAT
Prioritat 1, 2 o 3, en funció de l’afecció a qualsevol element de la carretera.
DESCRIPCIÓ
Eliminació per qualsevol mitjà de cartells publicitaris enganxats als elements que formen part
del patrimoni públic de la carretera.
EXECUCIÓ
1. Desenganxada dels cartells sense malmetre els elements on es troben enganxats.
2. Retirada immediata de les deixalles a l’abocador autoritzat.

AMIDAMENT I ABONAMENT
S’amidarà per metre quadrat (m2) realment desenganxat, amb independència del gruix o del
nombre de cartells superposats que hi hagi, i s’abonarà segons el preu unitari contractualment
establert en el pressupost.
Queden inclosos en aquest preu i no es podran abonar per separat:
-

Tractament previ de la superfície amb el material adient, a fi de facilitar la desenganxada
sense malmetre l’element de suport.
Retirada, transport i descàrrega de les restes originades a l’abocador autoritzat.

UNITATS COMPLEMENTÀRIES
No se’n consideren.
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Plec de prescripcions tècniques

Conservació Integral litoral

CODI - OPERACIÓ

UNITAT

REVISIÓ

m2

31/05/2019

03068 - Esborrament de pintades

86B

PRIORITAT
Prioritat 1, 2 o 3, en funció de l’afecció a qualsevol element de la carretera.
DESCRIPCIÓ
Esborrament per qualsevol mitjà de pintades en elements que formen part del patrimoni públic
de la carretera, fins i tot el repintat, si és convenient, de forma que resulti una superfície
d’aspecte cromàtic uniforme.
EXECUCIÓ
1. Tractament de la superfície per tal d’esborrar la pintada.
2. Repintat, si convé, amb el mateix color que l’original.

AMIDAMENT I ABONAMENT
S’amidarà per metre quadrat (m2) realment esborrat i repintat, i s’abonarà segons el preu unitari
contractualment establert en el pressupost.
Queden inclosos en aquest preu i no es podran abonar per separat:
-

Esborrament utilitzant qualsevol material, sense que es malmeti la superfície de suport.
Repintat amb el mateix color que l’original.

UNITATS COMPLEMENTÀRIES
No se’n consideren.
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Plec de prescripcions tècniques

Conservació Integral litoral

CODI - OPERACIÓ

UNITAT

REVISIÓ

m2

31/05/2019

03069 - Neteja de paviments no drenants, amb aigua a
pressió

87B

PRIORITAT
Prioritat 3.
DESCRIPCIÓ
Eliminació de les partícules de pols, fang, etc., dipositades al paviment per tal de restablir-ne la
textura i drenatge, mitjançant raig d’aigua a alta pressió.
EXECUCIÓ
1. Neteja mitjançant equip de raig d’aigua d’alta pressió, especialment preparat per realitzar
la tasca i capaç d’aspirar les partícules remogudes. La neteja s’executarà de forma que
no es malmetin els elements de la carretera, en especial les marques viàries.
2. Transport i descàrrega dels residus a l’abocador autoritzat.

AMIDAMENT I ABONAMENT
S’amidarà per metre quadrat (m2) de paviment realment netejat i s’abonarà segons el preu
unitari contractualment establert en el pressupost.
Queden inclosos en aquest preu i no es podran abonar per separat:
-

Neteja amb maquinària especial de raig d’aigua a alta pressió i aspiradors.
Retirada, transport i descàrrega dels residus generats a l’abocador autoritzat.

UNITATS COMPLEMENTÀRIES
No se’n consideren.
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Plec de prescripcions tècniques

Conservació Integral litoral

CODI - OPERACIÓ
03070 - Neteja d’àrees de descans i repòs

88B

UNITAT

REVISIÓ

m2

31/05/2019

PRIORITAT
Prioritat 2.
DESCRIPCIÓ
Eliminació per mitjans mecànics o manuals de la brutícia i de tot tipus de residus acumulats a
les àrees de descans i repòs.
EXECUCIÓ
1. Recollida manual de deixalles i objectes, acumulant les de mida petita en bosses de
neteja de plàstic.
2. Escombrada de la plataforma amb escombradora mecànica de raspalls. La màquina
utilitzada ha de poder escombrar indistintament el costat dret o el costat esquerre, i ha
d’incorporar un sistema de broquets d’aigua per poder humidificar les deixalles
prèviament a la seva absorció, la qual es realitzarà per aspiració.
3. Càrrega dels residus en un camió i transport a l’abocador autoritzat.

AMIDAMENT I ABONAMENT
S’amidarà per metre quadrat (m2) d’àrea de descans i repòs realment netejat, i s’abonarà segons
el preu unitari contractualment establert en el pressupost.
Queden inclosos en aquest preu i no es podran abonar per separat:
-

Recollida manual i escombrada amb mitjans mecànics.
Càrrega, transport i descàrrega a l’abocador autoritzat.

UNITATS COMPLEMENTÀRIES
No se’n consideren.
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Plec de prescripcions tècniques

Conservació Integral litoral

CODI - OPERACIÓ

UNITAT

REVISIÓ

u

31/05/2019

03071 - Neteja de paperera

89B

PRIORITAT
Prioritat 3.
DESCRIPCIÓ
Buidat i neteja de papereres a les zones de descans, esbarjo o similars situades en zones a
conservar pel Servei de Carreteres.
EXECUCIÓ
1. Buidat de les papereres.
2. Neteja de les papereres.

AMIDAMENT I ABONAMENT
S’amidarà per unitat (u) de paperera buidada i netejada i s’abonarà segons el preu
contractualment establert en el pressupost.
Queden inclosos en aquest preu i no es podran abonar per separat:
-

Trasllat de l’equip de neteja.
Reposició de bosses.
Transport dels productes resultants de la neteja a l’abocador autoritzat.

UNITATS COMPLEMENTÀRIES
No se’n consideren.
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Plec de prescripcions tècniques

Conservació Integral litoral

CODI - OPERACIÓ

UNITAT

REVISIÓ

u

31/05/2019

03072 - Neteja de contenidor

90B

PRIORITAT
Prioritat 3.
DESCRIPCIÓ
Buidat i neteja de contenidors a les zones de descans, esbarjo o similars situades en zones a
conservar pel Servei de Carreteres.
EXECUCIÓ
1. Buidat dels contenidors.
2. Neteja dels contenidors.

AMIDAMENT I ABONAMENT
S’amidarà per unitat (u) de contenidor el buidat i neteja, i s’abonarà segons el preu
contractualment establert en el pressupost.
Queden inclosos en aquest preu i no es podran abonar per separat:
-

Trasllat de l’equip de neteja.
Reposició de bosses.
Transport dels productes resultants de la neteja a l’abocador autoritzat.

UNITATS COMPLEMENTÀRIES
No se’n consideren.
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Plec de prescripcions tècniques

Conservació Integral litoral

CODI - OPERACIÓ
03073 - Neteja de paviments en zones localitzades amb
mitjans especials

91B

UNITAT

REVISIÓ

m2

31/05/2019

PRIORITAT
Sempre prioritat 1.
DESCRIPCIÓ
Eliminació per mitjans no habituals en aquest tipus d’operacions de materials o abocaments de
productes acumulats a les calçades, vorals i altres zones pavimentades de domini de la
carretera. Es consideren mitjans habituals en les operacions de neteja, a més dels estris
manuals com ara escombres i raspalls, les escombradores mecàniques amb dispositius
d’aspiració o sense.
EXECUCIÓ
1. Neteja dels materials o abocaments amb els mitjans i productes que siguin necessaris.
2. Retirada dels residus i transport a l’abocador autoritzat.

AMIDAMENT I ABONAMENT
S’amidarà per metre quadrat (m2) realment netejat i s’abonarà segons el preu unitari
contractualment establert en el pressupost.
Queden inclosos en aquest preu i no es podran abonar per separat:
-

Subministrament i aplicació dels productes netejadors.
Neteja amb els mitjans habituals i no habituals que siguin necessaris.
Càrrega, transport i descàrrega a l’abocador autoritzat.

UNITATS COMPLEMENTÀRIES
No se’n consideren.
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Plec de prescripcions tècniques

Conservació Integral litoral

CODI - OPERACIÓ

UNITAT

REVISIÓ

03074 - Neteja d’arqueta o pou de registre

u

31/05/2019

03075 - Neteja d’embornal

u

31/05/2019

92B

93B

PRIORITAT
Prioritat 1, 2 o 3, segons la ineficàcia de funcionament del desguàs a què doni lloc l’estat de
l’arqueta, pou de registre o embornal.
DESCRIPCIÓ
Neteja i retirada de residus vegetals, brossa, aterraments i qualsevol material acumulat a
l’arqueta, pou de registre o embornal, que pertorbi la normal evacuació de l’aigua, i restitució de
la capacitat de desguàs de l’element.
EXECUCIÓ
1. Neteja manual de l’arqueta, pou de registre o embornal, amb retirada dels materials
sobrants a l’abocador autoritzat.
Dues neteges successives no es distanciaran més de 2 anys.
AMIDAMENT I ABONAMENT
S’amidarà per unitat (u) realment netejada d’arqueta o pou de registre, o per la neteja
d’embornal, i s’abonarà segons el preu contractualment establert en el pressupost.
Queden inclosos en aquest preu i no es podran abonar per separat:
-

Neteja, retirada, transport i descàrrega dels materials dipositats a l’abocador autoritzat.

UNITATS COMPLEMENTÀRIES
No se’n consideren.
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Plec de prescripcions tècniques

Conservació Integral litoral

CODI - OPERACIÓ

UNITAT

REVISIÓ

m

31/05/2019

03076 - Neteja de dren subterrani

94B

PRIORITAT
Prioritat 1, 2 o 3, segons la ineficàcia de funcionament del desguàs a què doni lloc l’estat del
dren.
DESCRIPCIÓ
Neteja i eliminació de materials (argila, arrels, etc.) que, dipositats a l’interior del dren, dificultin
o impedeixin l’evacuació de l’aigua drenada. L’operació s’aplicarà exclusivament a drens
porosos.
EXECUCIÓ
1. Neteja i retirada dels materials dipositats a l’abocador autoritzat.

AMIDAMENT I ABONAMENT
S’amidarà per metre (m) realment netejat i s’abonarà segons el preu contractualment establert
en el pressupost.
Queden inclosos en aquest preu i no es podran abonar per separat:
-

Neteja, retirada, transport i descàrrega dels materials dipositats a l’abocador autoritzat.

UNITATS COMPLEMENTÀRIES
No se’n consideren.

Annex 3. Operacions de conservació
49

Plec de prescripcions tècniques

Conservació Integral litoral

CODI - OPERACIÓ

UNITAT

REVISIÓ

m

31/05/2019

03077 - Neteja de col·lectors

95B

PRIORITAT
Prioritat 1, 2 o 3, segons la ineficàcia de funcionament del desguàs a què doni lloc l’estat dels
col·lectors.
DESCRIPCIÓ
Neteja i restitució de la secció útil original dels tubs col·lectors disposats longitudinalment a la
carretera i no visitables, eliminant del seu interior els materials que s’hi hagin dipositat
(aterraments i arrels principalment).
EXECUCIÓ
1. Neteja i retirada dels materials dipositats.

AMIDAMENT I ABONAMENT
S’amidarà per metre (m) realment netejat i s’abonarà segons el preu contractualment establert
en el pressupost.
Queden inclosos en aquest preu i no es podran abonar per separat:
-

Neteja, retirada, transport i descàrrega dels materials dipositats a l’abocador autoritzat.

UNITATS COMPLEMENTÀRIES
No se’n consideren.
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Plec de prescripcions tècniques

Conservació Integral litoral

CODI - OPERACIÓ

UNITAT

REVISIÓ

m

31/05/2019

03078 - Neteja de baixants

96B

PRIORITAT
Prioritat 1, 2 o 3, segons la ineficàcia de funcionament del desguàs del baixant.
DESCRIPCIÓ
Neteja periòdica dels baixants establertes als desmunts i als terraplens, retirant la brossa que
els degradi o que en pertorbi el funcionament.
EXECUCIÓ
1. Retirada manual dels materials que degradin o pertorbin el funcionament dels baixants.
2. Recollida i transport dels materials sobrants a l’abocador autoritzat.

AMIDAMENT I ABONAMENT
S’amidarà per metre (m) realment netejat i s’abonarà segons el preu contractualment establert
en el pressupost.
Queden inclosos en aquest preu i no es podran abonar per separat:
-

Neteja, transport i descàrrega dels materials obstructius a l’abocador autoritzat.

UNITATS COMPLEMENTÀRIES
No se’n consideren.

Annex 3. Operacions de conservació
51

Plec de prescripcions tècniques

Conservació Integral litoral

CODI - OPERACIÓ

UNITAT

REVISIÓ

m

31/05/2019

03079 - Neteja manual o mecànica de cunetes
revestides

97B

PRIORITAT
Prioritat 1, 2 o 3, segons la ineficàcia de funcionament del desguàs a què doni lloc l’estat de la
cuneta.
DESCRIPCIÓ
Retirada amb mitjans mecànics o manuals dels materials dipositats a l’interior de les cunetes
revestides i que limitin la seva capacitat de desguàs, o que en fomentin la degradació.
EXECUCIÓ
1. Retirada amb mitjans mecànics o manuals dels materials dipositats a l’interior de les
cunetes revestides.

AMIDAMENT I ABONAMENT
S’amidarà per metre (m) realment netejat i s’abonarà segons el preu contractualment establert
en el pressupost.
Queden incloses en aquest preu i no es podran abonar per separat:
-

Neteja manual o mecànica de les cunetes revestides en qualsevol indret.
Retirada, transport i descàrrega dels materials sobrants a l’abocador autoritzat.

Es considerarà inclosa en aquesta operació la neteja del material que hi hagi per sota del nivell
màxim de la cuneta en una secció determinada. La neteja del material que hi hagi per sobre
d’aquest nivell es considerarà inclosa en les operacions núm. 03104, 03105 o 03106 de “retirada
d’aterraments”.
UNITATS COMPLEMENTÀRIES
No se’n consideren.
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Plec de prescripcions tècniques

Conservació Integral litoral

CODI - OPERACIÓ

UNITAT

REVISIÓ

m

31/05/2019

03080 - Neteja de malla de protecció

98B

PRIORITAT
Prioritat 2.
DESCRIPCIÓ
Neteja dels materials procedents de la caiguda de pedres dipositats a l’interior de la malla de
protecció del talús, així com dels possibles rebrots d’arbustos que puguin malmetre la malla de
protecció.
EXECUCIÓ
1. Retirada del material dipositat a l’interior de la malla de protecció.
2. Retirada dels rebrots d’arbustos de l’interior de la malla de protecció.
3. Retirada del material sobrant de la neteja a l’abocador autoritzat.

AMIDAMENT I ABONAMENT
S’amidarà per metre en sentit longitudinal de la carretera (m) de talús realment netejat i
s’abonarà segons el preu unitari contractualment establert en el pressupost.
Queden inclosos en aquest preu i no es podran abonar per separat:
-

Neteja, retirada, transport i descàrrega de tots els materials resultants a l’abocador
autoritzat.
Fixació, si escau, de la part inferior de la malla.

UNITATS COMPLEMENTÀRIES
No se’n consideren.
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Plec de prescripcions tècniques

Conservació Integral litoral

CODI - OPERACIÓ

UNITAT

REVISIÓ

m2

31/05/2019

03081 - Neteja de llera

99B

PRIORITAT
Prioritat 1, únicament si la falta de capacitat de desguàs pot determinar que els aiguats ordinaris
produeixin danys a la carretera o a tercers. Per a la resta de necessitats totals previstes, prioritat
2 o 3, segons que l’estat de condicions de desguàs sigui dolent o regular.
DESCRIPCIÓ
Neteja de la llera de les obres de pas d’aigua transversals, en les zones properes a les
embocadures, eliminació de la vegetació, especialment arbustiva, i aterraments, i regularització
de la llera, per tal que no es pertorbi ni es limiti el desguàs per l’obra de pas.
EXECUCIÓ
1. Neteja de la vegetació, especialment l’arbustiva, i dels aterraments.
2. Regularització de la llera aigües amunt i aigües avall.
3. Retirada de la vegetació, pedres i aterraments a l’abocador autoritzat.
AMIDAMENT I ABONAMENT
S’amidarà per metre quadrat (m2) realment netejat i s’abonarà segons el preu unitari
contractualment establert en el pressupost.
Queden inclosos en aquest preu i no es podran abonar per separat:
-

La neteja, retirada, transport i descàrrega de vegetació, pedres i aterraments a
l’abocador autoritzat.
La regularització de la superfície de la llera.

Serà objecte d’abonament la retirada d’aterraments segons la unitat complementària “excavació
de terreny no classificat en desmunt” núm. 5021, només quan aquesta superi els 0,2 m3 (metres
cúbics), per m2 (metre quadrat) de llera netejada, i només s’abonarà la quantitat en excés sobre
aquests 0,2 m3/m2.
UNITATS COMPLEMENTÀRIES
5021.- m3 d’excavació de terreny no classificat en desmunt.
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Plec de prescripcions tècniques

Conservació Integral litoral

CODI - OPERACIÓ

UNITAT

REVISIÓ

m

31/05/2019

03082 - Neteja d’obres de pas amb mànega d’aigua a
pressió

100B

PRIORITAT
Prioritat 1, únicament si la falta de capacitat de desguàs pot determinar que els aiguats ordinaris
produeixin danys a la carretera o a tercers. Per a la resta de necessitats totals previstes, prioritat
2 o 3, segons que l’estat de condicions de desguàs sigui dolent o regular respectivament.
DESCRIPCIÓ
Neteja d’obres de pas amb aigua a pressió, expulsant la terra, pedres o altres objectes i deixalles
que hagin anat a parar a l’interior, a fi de mantenir la secció de pas.
EXECUCIÓ
1. Neteja amb aigua a pressió.
2. Retirada del material sobrant de la neteja a l’abocador autoritzat.

AMIDAMENT I ABONAMENT
S’amidarà per metre (m) d’obra de pas realment netejat, i s’abonarà segons el preu unitari
contractualment establert en el pressupost.
Queden inclosos en aquest preu i no es podran abonar per separat:
-

Neteja, retirada, transport i descàrrega de pedres, aterraments i deixalles a l’abocador
autoritzat.

UNITATS COMPLEMENTÀRIES
No se’n consideren
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Plec de prescripcions tècniques

Conservació Integral litoral

CODI - OPERACIÓ

UNITAT

REVISIÓ

m

31/05/2019

03083 - Neteja manual d’obres de pas inferiors incloses
escales i papereres

101B

PRIORITAT
Prioritat 1, únicament si la falta de capacitat de desguàs pot determinar que els aiguats ordinaris
produeixin danys a la carretera o a tercers. Per a la resta de necessitats totals previstes, prioritat
2 o 3, segons que l’estat de condicions de desguàs sigui dolent o regular.
DESCRIPCIÓ
Neteja d’obres de pas de llum entre 0,80 i 3,00 m, retirant manualment pedres, terres i altres
objectes o deixalles que hagin anat a parar a l’interior, per tal de mantenir la secció de pas.
EXECUCIÓ
1. Neteja manual de l’obra de pas.
2. Retirada del material sobrant de la neteja a l’abocador autoritzat.

AMIDAMENT I ABONAMENT
S’amidarà per metre (m) d’obra de pas realment netejat i s’abonarà segons el preu
contractualment establert en el pressupost.
Queden inclosos en aquest preu i no es podran abonar per separat:
-

Neteja, retirada, transport i descàrrega de pedres, aterraments i deixalles a l’abocador
autoritzat.

UNITATS COMPLEMENTÀRIES
No se’n consideren.
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Plec de prescripcions tècniques

Conservació Integral litoral

CODI - OPERACIÓ

UNITAT

REVISIÓ

m

31/05/2019

03084 - Neteja mecànica d’obres de pas

102B

PRIORITAT
Prioritat 1, únicament si la falta de capacitat de desguàs pot determinar que els aiguats ordinaris
produeixin danys a la carretera o a tercers. Per a la resta de necessitats totals previstes, prioritat
2 o 3, segons que l’estat de condicions de desguàs sigui dolent o regular.
DESCRIPCIÓ
Neteja d’obres de pas de llum entre 3,00 i 8,00 m, retirant mecànicament pedres, terres i altres
objectes o deixalles que hagin anat a parar a l’interior, a fi de mantenir la secció de pas.
EXECUCIÓ
1. Neteja amb mitjans mecànics de l’obra de pas.
2. Retirada del material sobrant de la neteja a l’abocador autoritzat.

AMIDAMENT I ABONAMENT
S’amidarà per metre (m) d’obra de pas realment netejat i s’abonarà segons el preu
contractualment establert en el pressupost.
Queden inclosos en aquest preu i no es podran abonar per separat:
-

Neteja, retirada, transport i descàrrega de pedres, aterraments i deixalles a l’abocador
autoritzat.

UNITATS COMPLEMENTÀRIES
No se’n consideren
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Plec de prescripcions tècniques

Conservació Integral litoral

CODI - OPERACIÓ

UNITAT

REVISIÓ

m

31/05/2019

03085 - Neteja mecànica d’arestes de calçada

103B

PRIORITAT
Prioritat 1, 2 o 3, segons la ineficiència del funcionament del desguàs del bombament de la
carretera cap a les cunetes.
DESCRIPCIÓ
Retirada de l’aresta o bordó que es forma a l’extrem de la calçada al costat de la cuneta sense
revestir i que evita el desguàs de l’aigua caiguda a la calçada.
EXECUCIÓ
1. Retirada amb mitjans mecànics del material dipositat a l’aresta de la calçada.

AMIDAMENT I ABONAMENT
S’amidarà per metre lineal (m) realment netejat i s’abonarà segons el preu contractualment
establert en el pressupost.
Queden inclosos en aquest preu i no es podran abonar per separat:
-

Neteja manual o mecànica de les cunetes.
Retirada, transport i descàrrega dels materials sobrants a l’abocador autoritzat.

UNITATS COMPLEMENTÀRIES
No se’n consideren.
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Plec de prescripcions tècniques

Conservació Integral litoral

CODI - OPERACIÓ

UNITAT

REVISIÓ

u

31/05/2019

03087- Neteja de cartell gros (S > 1 m2 )

m2

31/05/2019

03088 - Neteja de cartell amb dissolvent especial, fora
del servei de vigilància i ajuda a la vialitat

m2

31/05/2019

03086 - Neteja de senyal o cartell petit

104B

105B

106B

PRIORITAT
Sempre prioritat 1.
DESCRIPCIÓ
Neteja i eliminació de brutícia, pintades o qualsevol altre material estrany que pugui limitar o
dificultar la visibilitat o llegibilitat de l’element.
Es considera cartell gros aquell que tingui una superfície superior a un (1) metre quadrat.
La neteja amb dissolvent especial s’aplicarà en els casos de pintades o similars que requereixin
la utilització de dissolvents específics per eliminar-los.
EXECUCIÓ
1. Neteja amb aigua i detergent dels senyals o cartells.
2. Eliminació de pintades amb dissolvents específics, si escau. Es tindrà una cura especial
tant en els productes dissolvents que s’utilitzin, com en la forma d’execució, per no
malmetre la superfície reflectant del senyal. En cas contrari, la reposició del senyal
malmès serà a càrrec del contractista.
3. Eliminació de la vegetació que pugui pertorbar la visibilitat.
Aquesta operació es programarà a partir dels resultats de les inspeccions realitzades.
AMIDAMENT I ABONAMENT
S’amidarà per unitat (u) o per metre quadrat (m2) realment netejat, segons correspongui, i
s’abonarà segons els preus unitaris contractualment establerts en el pressupost.
Queden inclosos en aquest preu i no es podran abonar per separat:
-

Subministrament dels productes de neteja.
Neteja dels senyals o cartells.
Eliminació de la vegetació pertorbadora i transport a l’abocador autoritzat.
Eliminació de pintades.

UNITATS COMPLEMENTÀRIES
No se’n consideren.
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Plec de prescripcions tècniques

Conservació Integral litoral

COI - OPERACIÓ

UNITAT

REVISIÓ

m

31/05/2019

03089 - Neteja de barrera de seguretat o barana de pont,
amb mitjans manuals, mecànics o aigua a
pressió

107B

PRIORITAT
Prioritat 1, només quan l’estat dels reflectors sigui molt dolent. En la resta dels casos, es
considera de prioritat 2 o 3.
DESCRIPCIÓ
Neteja i eliminació de brutícia, pintades o qualsevol altre material estrany que estigui adherit a
la barrera o barana.
La neteja es farà amb els elements adaptats adequadament a la maquinària de conservació
(raspall, aigua, etc.)
La neteja amb dissolvent especial s’aplicarà en els casos de pintades o similars, que requereixin
la utilització de dissolvents específics per eliminar-los.
EXECUCIÓ
1. Neteja amb raspall, aigua i detergent de la barrera o barana.
2. Eliminació de pintades amb dissolvents específics, si escau. Es tindrà una cura especial
tant amb els productes dissolvents que s’utilitzin, com en la forma d’execució, per no
malmetre la superfície de la barrera ni malmetre els reflectors. En cas contrari, la
reposició de la barrera o reflector malmès serà a càrrec del contractista.
3. Eliminació de la vegetació que pugui pertorbar la visibilitat.

AMIDAMENT I ABONAMENT
S’amidarà per metre (m) realment netejat, segons correspongui, i s’abonarà segons els preus
unitaris contractualment establerts en el pressupost.
Queden inclosos en aquest preu i no es podran abonar per separat:
-

Subministrament dels productes de neteja.
Neteja de la barrera o barana.
Eliminació de la vegetació pertorbadora i transport a l’abocador autoritzat.
Eliminació de pintades.

UNITATS COMPLEMENTÀRIES
No se’n consideren.
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Plec de prescripcions tècniques

Conservació Integral litoral

CODI - OPERACIÓ

UNITAT

REVISIÓ

u

31/05/2019

03090 - Neteja de reflectors

108B

PRIORITAT
Prioritat 1, només quan l’estat dels reflectors sigui molt dolent. En la resta dels casos, es
considera de prioritat 3.
DESCRIPCIÓ
Neteja dels elements bruts, ja sigui a la barrera de seguretat, als pals de guia, a terra, etc.,
eliminant la brutícia, les pintades o qualsevol altre material estrany que pugui limitar o dificultar
la visibilitat de l’element.
EXECUCIÓ
1. Neteja dels elements amb aigua i un producte antigreix.
2. Eliminació de pintades amb dissolvents, tenint cura de no malmetre la part reflectant de
l’element.
3. Eliminació de la vegetació que pugui destorbar la visibilitat.
Aquesta operació es farà quan s’apreciï que els elements estan notablement bruts i, en el cas
dels reflectors, almenys una vegada a l’any.
AMIDAMENT I ABONAMENT
S’amidarà per unitat (u) realment netejada i s’abonarà segons els preus unitaris contractualment
establerts en el pressupost.
Queden inclosos es aquest preu i no es podran abonar per separat:
-

Subministrament i aplicació dels productes necessaris per a la correcta neteja, d’acord
amb el que s’estableix.

UNITATS COMPLEMENTÀRIES
No se’n consideren.
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CODI - OPERACIÓ
03091

109B

- Neteja trimestral de senyals, fites
quilomètriques, captafars i portes d'accés a les
galeries d'emergència dintre de tots els túnels

UNITAT

REVISIÓ

u

31/05/2019

PRIORITAT
Prioritat 3: 4 vegades l’any.
DESCRIPCIÓ
Corresponen a aquesta operació els treballs necessaris a dur a terme de forma trimestral o quan
així ho determini el responsable facultatiu, per tal d’eliminar la brutícia, pintades o qualssevol
altre material estrany que pugui limitar la visibilitat o llegibilitat dels senyals, les fites
quilomètriques, els captafars i les portes d’accés a les galeries d’emergència dintre dels túnels.
S’aplicaran productes dissolvents especials quan les característiques de les pintades o similars
requereixin la seva utilització per a la seva eliminació.
EXECUCIÓ
1. Establir senyals i dispositius de seguretat d'acord amb la Norma 8.3-I.C. i "Señalización
móvil de obras" del "Ministerio de Fomento".
2. Netejar manualment els senyals, les fites quilomètriques, els captafars i les portes
d'accés a les galeries d'emergència (inclosos els vidres) dintre dels túnels.
3. Neteja amb dissolvents específics. Es tindrà una cura especial tant en els productes
dissolvents que s'utilitzin com en la forma d'execució, per no malmetre la superfície
reflectant del senyal. En cas contrari, la reposició del senyal malmès serà a càrrec del
contractista.
4. Treure la senyalització i dispositius de seguretat.

AMIDAMENT I ABONAMENT
S'amidarà per unitat (u) realment executada i s'abonarà segons el quadre de preus, sempre que
s'hagi disposat dels mitjans prescrits i s'hagin utilitzat donant compliment a les instruccions
prescrites, considerant-se inclòs en el preu, i per tant no hi haurà lloc al seu abonament per
separat:
-

Subministrament dels productes de neteja.
Neteja dels senyals, les fites quilomètriques, els captafars i les portes d'accés a les
galeries d'emergència (inclosos els vidres) dintre dels túnels.
Les feines de tot tipus necessàries per referenciar els treballs, comprovar les condicions
d'execució i ressenyar tot tipus d'informació.

No podent-se reclamar pagament addicional per cap concepte.
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UNITATS COMPLEMENTÀRIES
No se’n consideren.
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CODI - OPERACIÓ

UNITAT

REVISIÓ

m

31/05/2019

03092 - Neteja trimestral de senyals, cartells petits, fites
quilomètriques o captafars

110B

PRIORITAT
Prioritat 1 només quan l'estat dels captafars sigui molt dolent. En la resta dels casos, es
considera de prioritat 2. En el cas dels captafars, com a mínim es realitzarà un cop l’any.
DESCRIPCIÓ
Neteja dels elements bruts, ja sigui a la barrera de seguretat, a pals de guia, a terra, etc., eliminat
la brutícia, pintades o qualsevol altre material estrany que pugui limitar o dificultar la visibilitat de
l'element.
EXECUCIÓ
1. Neteja dels elements amb aigua i un producte antigreix.
2. Eliminació de pintades amb dissolvents, tenint cura de no malmetre la part reflectant de
l'element.
3. Eliminació de la vegetació que pugui destorbar la visibilitat.

Aquesta operació es farà quan s'apreciï que els elements estan notablement bruts i, en el cas
dels captafars, almenys una vegada a l'any.
AMIDAMENT I ABONAMENT
S'amidarà per unitat (u) en el cas de captafars i fites, o per metre quadrat (m2) realment netejat
en la resta de casos, segons correspongui, i s'abonarà segons els preus unitaris contractualment
establerts en el quadre de preus.
Queden inclosos es aquest preu i no es podran abonar per separat:
Subministrament i aplicació dels productes necessaris per a la correcta neteja, d'acord
amb l'establert.
UNITATS COMPLEMENTÀRIES
No se’n consideren.
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CODI - OPERACIÓ
03093 - Neteja de dren “californià”

111B

UNITAT

REVISIÓ

m

31/05/2019

PRIORITAT
Prioritat 1, 2 o 3 segons la ineficàcia de funcionament del desguàs a que doni lloc l’estat del
dren.
DESCRIPCIÓ
Corresponen a aquesta operació els treballs necessaris per realitzar la neteja i eliminar els
materials, especialment argila i fins, que reblen l’interior del dren i que dificultin o impedeixin
l'evacuació de l'aigua drenada.
EXECUCIÓ
1. Establir senyals i dispositius de seguretat d'acord amb la Norma 8.3-I.C. i "Señalización
móvil de obras" del "Ministerio de Fomento".
2. Neteja dels materials dipositats en el dren californià amb aigua a pressió o altre mitjà
vàlid i que obstaculitzin l'evacuació de l'aigua drenada.
3. Retirada del material sobrant de la neteja, transport i descàrrega a l'abocador autoritzat.
4. Treure la senyalització i dispositius de seguretat.

AMIDAMENT I ABONAMENT
S'amidarà per metre lineal (m) realment executat i s'abonarà segons el quadre de preus,
considerar-se inclòs en aquest, i per tant no hi haurà lloc al seu abonament per separat:
-

Neteja dels materials dipositats a l'interior del dren californià amb aigua a pressió o altre
mitjà que sigui convenient.
Retirada del material sobrant, transport i descàrrega a l'abocador autoritzat.
Els treballs de tot tipus necessaris per referenciar els treballs, comprovar les condicions
d'execució i ressenyar tota la informació.

No podent-se reclamar pagament addicional per cap concepte.
UNITATS COMPLEMENTÀRIES
No se’n consideren.
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CODI - OPERACIÓ
03094 - Neteja de cartell de pòrtic o banderola

112B

UNITAT

REVISIÓ

m2

31/05/2019

PRIORITAT
Sempre prioritat 1.
DESCRIPCIÓ
Corresponen a aquesta operació els treballs necessaris per eliminar la brutícia, pintades o
qualssevol altre material estrany que pugui limitar la visibilitat o llegibilitat dels cartells de pòrtics
o banderoles. S’aplicaran productes dissolvents especials quan les característiques de les
pintades o similars requereixin la seva utilització per a la seva eliminació.
EXECUCIÓ
1. Establir senyals i dispositius de seguretat d'acord amb la Norma 8.3-I.C. i "Señalización
móvil de obras" del "Ministerio de Fomento".
2. Netejar manualment amb aigua i detergents del cartell, utilitzant un camió amb cistella.
3. Neteja amb dissolvents específics. Es tindrà una cura especial tant en els productes
dissolvents que s'utilitzin com en la forma d'execució, per no malmetre la superfície
reflectant del cartell. En cas contrari, la reposició del cartell malmès serà a càrrec del
contractista.
4. Treure la senyalització i dispositius de seguretat.
Als comunicats de treball s’haurà d’anotar la referència dels cartells netejats i la seva superfície.
AMIDAMENT I ABONAMENT
S'amidarà per metres quadrats (m2) realment executats i s'abonarà segons el quadre de preus,
considerant-se inclòs en aquest, i per tant no hi haurà lloc al seu abonament per separat:
-

Subministrament dels productes de neteja.
Neteja dels cartells, utilitzant camió cistella.
Les feines de tot tipus necessàries per referenciar els treballs, comprovar les condicions
d'execució i ressenyar tot tipus d'informació.

No podent-se reclamar pagament addicional per cap concepte.
UNITATS COMPLEMENTÀRIES
No se’n consideren.
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CODI - OPERACIÓ
03095 - Neteja i retirada de productes a les voreres dels
túnels

113B

UNITAT

REVISIÓ

m

31/05/2019

PRIORITAT
Prioritat 1, 2 o 3 segons la ineficàcia de funcionament del desguàs a que doni lloc l’estat de la
canaleta existent a les voreres dels túnels.
DESCRIPCIÓ
Corresponen a aquesta operació els treballs necessaris per netejar manualment o
mecànicament totes les voreres del túnels objecte d’aquest contracte, recollir totes les deixalles
i brutícies que estiguin acumulades, i mantenir la capacitat de desguàs de la canaleta existent
en aquestes.
EXECUCIÓ
1. Establir senyals i dispositius de seguretat d'acord amb la Norma 8.3-I.C. i "Señalización
móvil de obras" del "Ministerio de Fomento".
2. La recollida de deixalles i objectes que es farà manualment, acumulant les de volum petit
en bosses de neteja de plàstic.
3. Escombrar mecànicament o manualment les voreres.
4. Es carregarà al damunt d'un camió les bosses i directament les deixalles més grans i es
transportarà a un abocador autoritzat.
5. Treure la senyalització i dispositius de seguretat.

AMIDAMENT I ABONAMENT
S'amidarà per metre lineal (m) realment executat i s'abonarà segons el quadre de preus, sempre
que s'hagin complert totes les prescripcions establertes en el que fa referència a les condicions
d'execució de les diferents activitats i treballs, considerant-se inclòs en aquest i per tant no hi
haurà lloc al seu abonament per separat:
-

La recollida de deixalles i objectes, transport i descàrrega a l’abocador.
Escombrat mecànic o manual de les voreres independentment de l'amplada de les
mateixes.
Els treballs de tot tipus necessaris per referenciar els treballs, comprovar les condicions
d'execució i ressenyar tota la informació.

No podent-se reclamar pagament addicional per cap concepte.
UNITATS COMPLEMENTÀRIES
No se’n consideren.
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CODI - OPERACIÓ
03100 - Neteja de bosses de material acumulat sota la
malla de triple torsió, inclou l'obertura de les
peces de malla, trencant-la en cas necessari, i
neteja dels materials al peu del talús

UNITAT

REVISIÓ

m³

07/05/19

114B

PRIORITAT
A criteri del/la responsable del contracte.
DESCRIPCIÓ
Neteja de bosses de material acumulat sota la malla de triple torsió, inclou l'obertura de les
peces de malla, trencant-la en cas necessari, i neteja dels materials al peu del talús.
EXECUCIÓ
1. Establiment de senyalització i dispositius de seguretat addicional per tal que el material
que caigui no envaeixi les zones de circulació.
2. Trencament de la malla en el lloc on s’ha creat la bossa.
3. Extracció i neteja del material acumulat a la bossa.
4. Reposició i cosit amb filferro d’acer galvanitzat del tros de malla malmès.
5. Neteja dels materials acumulats al peu de talús.
6. Retirada, transport i descàrrega a l’abocador autoritzat dels materials sobrants.

AMIDAMENT I ABONAMENT
S’amidarà per metre cúbic (m³) de material realment eliminat i s’abonarà segons l’operació
03100.
UNITATS COMPLEMENTÀRIES
9501.- min de servei d'helicòpter.
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CODI - OPERACIÓ

UNITAT

REVISIÓ

m2

15/02/19

03102 - Sanejament de material meteoritzat, inestable
o solt

115B

PRIORITAT
Prioritat 1 en els casos d’estat dolent de la conservació de l’estabilitat dels talussos, i prioritat 2
o 3 en la resta de casos.
DESCRIPCIÓ
Regularització de la superfície del talús en sòl, que presenti una superfície irregular o que en
dificulti el manteniment (es tracta, en qualsevol cas, de talussos d’estabilitat general correcta).
EXECUCIÓ
1. Establiment de senyalització i dispositius de seguretat addicionals, per tal que el material
que caigui no envaeixi les zones de circulació.
2. Reperfilament progressiu, en cada tram, des de les parts més altes fins a les més baixes.
Es farà mecànicament amb una retroexcavadora lleugera de braç llarg.
3. Retirada dels productes resultants del reperfilament a l’abocador autoritzat.

AMIDAMENT I ABONAMENT
S’amidarà per metre quadrat (m²) realment reperfilat i s’abonarà segons el preu unitari
contractualment establert en el pressupost.
Queden inclosos en aquest preu i no es podran abonar per separat:
-

La senyalització i els dispositius de seguretat addicionals.

-

La mà d’obra i la maquinària necessàries per realitzar el reperfilament.

Per a la retirada dels aterraments s’utilitzaran les operacions de conservació núm. 03104,
03105 o 03106, segons correspongui.
UNITATS COMPLEMENTÀRIES
No se’n consideren.
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CODI - OPERACIÓ

UNITAT

REVISIÓ

03104 - Retirada d’aterraments fins a un volum de 10 m3
/km

m3

31/05/2019

03105 - Retirada d’aterraments de volum > 10 m3 /km ≤
50 m3 /km

m3

31/05/2019

03106 - Retirada d’aterraments de volum > 50 m3 /km

m3

31/05/2019

116B

117B

118B

PRIORITAT
Prioritat 1, sempre que es tracti d’aterraments que impliquin perillositat o molèstia per al trànsit.
En altres casos, la mateixa prioritat de les operacions que complementi.
DESCRIPCIÓ
Retirada i neteja de terres i pedres que envaeixen localitzadament la calçada, els vorals o els
elements de desguàs de la carretera per causa de despreniments o d’arrossegaments.
EXECUCIÓ
1. Retirada mecànica o manual dels materials. Quan en els aterraments a retirar hi hagi
roques de volum superior a un metre cúbic, es demoliran en trossos inferiors a aquesta
dimensió.
2. Escombrada de la zona.

AMIDAMENT I ABONAMENT
S’amidarà per metre cúbic (m3) realment retirat, segons el contrast entre amidaments previs i
posteriors, i s’abonarà segons el preu contractualment establert en el pressupost.
Queden inclosos en aquest preu i no es podran abonar per separat:
-

La retirada, el transport i la descàrrega del material a l’abocador autoritzat.
L’escombrada de la zona.

La retirada d’aterraments que hi hagi per sota del nivell màxim de la cuneta es considerarà com
una operació de “reparació i neteja de cunetes no revestides” (núm. 02051), o “neteja manual o
mecànica de cunetes revestides” (núm. 03080).
La demolició de les roques de dimensions superiors al metre cúbic s’abonarà mitjançant la unitat
complementària núm. 5001 “enderroc d’obres de fàbrica de formigó”. Els trossos resultants i les
roques de dimensió inferior a 1 m3 es retiraran com a aterraments.
UNITATS COMPLEMENTÀRIES
5001.- m3 d’enderroc d'estructures de qualsevol tipus, de fàbrica o de formigó en massa o armat,
amb mitjans mecànics o manuals.
Annex 3. Operacions de conservació
70

Plec de prescripcions tècniques

Conservació Integral litoral

5001N.- m3 d’enderroc d'estructures de qualsevol tipus, de fàbrica o de formigó en massa o
armat, amb mitjans mecànics o manuals, en horari nocturn.
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CODI - OPERACIÓ
03131 - Retirada de corró lateral de terres sota barrera
de seguretat tipus "biona"

119B

UNITAT

REVISIÓ

m

31/05/2019

PRIORITAT
Prioritat 1, 2 o 3 segons la ineficàcia de funcionament del desguàs de la calçada a que doni lloc
l’estat del marge.
DESCRIPCIÓ
Corresponen a aquesta operació els treballs necessaris per a retirar, per mitjans mecànics o
manuals, el corró de terres que es forma al marge de la calçada sota la barrera de seguretat
tipus “biona”, per tal de mantenir la capacitat de desguàs de la calçada.
EXECUCIÓ
1. Establir senyals i dispositius de seguretat d'acord amb la Norma 8.3-I.C. i "Señalización
móvil de obras" del "Ministerio de Fomento".
2. Procedir a la retirada mecànicament o manualment del corró lateral de terres sota la
barrera de seguretat.
3. Transport, càrrega i descàrrega del material sobrant a l'abocador autoritzat.
4. Neteja de la calçada.
5. Treure la senyalització i dispositius de seguretat.
La retirada a l’abocador autoritzat del material resultant i la neteja de la calçada es realitzaran
inexcusablement el mateix dia en què es realitzi la resta de l'operació.
L'execució dels diferents treballs inclosos en la present operació acompliran el prescrit en el PG3.
AMIDAMENT I ABONAMENT
S'amidarà per metre (m) realment executat i s'abonarà segons el quadre de preus, considerantse inclòs en aquest i per tant no hi haurà lloc al seu abonament per separat:
-

La retirada mecànica o manual del corró lateral de terres sota la barrera de seguretat.
La neteja de la calçada.
La retirada, transport, descàrrega del material sobrant a l'abocador autoritzat.
Així mateix es consideren incloses les feines de tot tipus que s'hagin de realitzar per
referenciar els treballs, comprovar les condicions d'execució i ressenyar la informació.

No podent-se reclamar pagament addicional per cap concepte.
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UNITATS COMPLEMENTÀRIES
No se’n consideren.
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CODI - OPERACIÓ

UNITAT

REVISIÓ

m

25/07/2019

03132 - Neteja de volta i parets laterals de túnels amb
màquina de rentat d'alt rendiment

120B

PRIORITAT
Prioritat 3, amb periodicitat bianual.
DESCRIPCIÓ
Eliminació de les partícules de pols, fang, etc., dipositades a la volta i a les parets laterals dels
túnels (naturals o artificials), per tal de restablir-ne la textura, retro-reflectància i drenatge,
mitjançant raig d’aigua a alta pressió.
EXECUCIÓ
1. Senyalització d’obres necessària d’acord amb la normativa 8.3-I.C.
2. Neteja mitjançant equip de raig d’aigua d’alta pressió d’alt rendiment, especialment
preparat per realitzar la tasca. La neteja s’executarà de forma que no es malmetin els
elements de la carretera, en especial les instal·lacions del túnel.
3. Retirada de la senyalització d’obres necessària d’acord amb la normativa 8.3-I.C.

AMIDAMENT I ABONAMENT
S’amidarà per metre lineal (m) de túnel realment netejat i s’abonarà segons el preu unitari
contractualment establert en el pressupost.
Queden inclosos en aquest preu i no es podran abonar per separat:
-

Neteja amb maquinària especial de raig d’aigua a alta pressió.
Subministrament d’aigua amb tanc a la màquina de neteja en el punt on es realitzi
aquesta.

UNITATS COMPLEMENTÀRIES
No se’n consideren.
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CODI - OPERACIÓ
04071 - Col·locació o reposició d’escullera

121B

UNITAT

REVISIÓ

m3

31/05/2019

PRIORITAT
Prioritat 1, únicament si l’estat de l’escullera representa perill de ruïna de la part en mal estat.
Per a la resta de necessitats previstes, prioritat 2 o 3 segons el seu estat de degradació.
DESCRIPCIÓ
Col·locació de proteccions d’escullera en els talussos, murs, estreps o murets
d’acompanyament d’obres de pas d’aigua, etc., afectats per les torrenteres, així com la reposició
d’escullera quan les proteccions existents hagin estat minvades per les aigües.
EXECUCIÓ
1.
2.
3.
4.

Neteja de les zones d’escullera en mal estat.
Excavació de la rasa necessària per col·locar l’escullera.
Col·locació de formigó a la base de l’escullera i geotèxtil, si escau.
Col·locació o reposició de l’escullera. El responsable fixarà la grandària de l’escullera a
utilitzar en cada cas, d’acord amb les necessitats i les circumstàncies de l’entorn.
L’escullera es col·locarà bolcant la caixa del camió de transport davant la zona a actuar
i seleccionant les pedres d’una en una amb retroexcavadora.
5. Retirada del material sobrant de la neteja o de l’excavació de la rasa a l’abocador
autoritzat.

AMIDAMENT I ABONAMENT
S’amidarà per metre cúbic (m3) realment executat, obtingut per diferència entre els perfils
transversals obtinguts cada 10 m abans i després de l’actuació, i s’abonarà segons el preu
contractualment establert en el pressupost.
Queden inclosos en aquest preu i no es podran abonar per separat:
-

Neteja, excavació i condicionament del terreny d’assentament de l’escullera.
Subministrament i col·locació de l’escullera, sigui quina sigui la grandària.
Obtenció dels perfils tranversals necessaris per als amidaments.
Retirada, transport i descàrrega a l’abocador autoritzat del material sobrant.

UNITATS COMPLEMENTÀRIES
5525.- m3 de formigó HM-20, inclosos col·locació, vibrat i curat.
5601 a 5606.- m2 de geotèxtil de 125 a 350 g/m2 de qualsevol tipus, segons correspongui.
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CODI - OPERACIÓ
04081 - Col·locació o reposició de gabions

122B

UNITAT

REVISIÓ

m3

31/05/2019

PRIORITAT
Prioritat 1, únicament si l’estat dels gabions representa perill de ruïna de la part en mal estat.
Per a la resta de necessitats previstes, prioritat 2 o 3 segons el seu estat de degradació.
DESCRIPCIÓ
Col·locació o reposició de murs de gabions per a la contenció i protecció de talussos.
EXECUCIÓ
1. Neteja dels gabions que s’hagin degradat i hagin perdut l’eficàcia inicial.
2. Excavació de la rasa necessària per a la col·locació dels nous gabions.
3. Col·locació o reposició dels gabions. En cas d’execució d’obres noves, el responsable
determinarà les seves dimensions i forma. En cas de reposició de gabions degradats,
caldrà completar la defensa o contenció amb nous elements, unint-los amb els existents.
4. Retirada del material sobrant de la neteja o de l’excavació de la rasa a l’abocador
autoritzat.

AMIDAMENT I ABONAMENT
S’amidarà per metre cúbic (m3) de gabions realment col·locats o reposats, i s’abonarà segons
el preu contractualment establert en el pressupost.
Queden inclosos en aquest preu i no es podran abonar per separat:
-

Neteja, excavació i condicionament del terreny d’assentament dels gabions.
Subministrament dels materials constituents (pedra, xarxa metàl·lica, etc.), muntatge i
col·locació dels gabions.
Retirada, transport i descàrrega del material sobrant a l’abocador autoritzat.

UNITATS COMPLEMENTÀRIES
No se’n consideren.
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Plec de prescripcions tècniques

Conservació Integral litoral

CODI - OPERACIÓ

UNITAT

REVISIÓ

m3

31/05/2019

04101 - Construcció o reparació de mur de pedra o
fàbrica amb morter hidràulic

123B

PRIORITAT
Prioritat 1, únicament si l’estat del mur representa perill de ruïna de la part en mal estat. Per a
la resta de necessitats previstes, prioritat 2 o 3 segons el seu estat de degradació.
DESCRIPCIÓ
Construcció o reparació de murs de pedra o d’altres fàbriques, lligades amb morter hidràulic,
per a la contenció de replens o de talussos.
EXECUCIÓ
1. Neteja de les parts dels murs existents que estiguin en mal estat.
2. Excavació de la rasa on es col·locarà el mur amb morter hidràulic.
3. Col·locació del nou mur o reparació de les parts del mur en mal estat. Els murs de nova
construcció es fonamentaran a la profunditat que el responsable indiqui, amb formigó si
calgués, per tal que no es produeixin fallades de peu. Les reparacions es faran
desmuntant les parts de mur degradades i bastint-les de nou. Es tindrà cura que el mur
permeti drenar bé el terreny contingut. El responsable establirà la dosificació de morter
més adient.
4. Retirada dels materials sobrants de l’execució i de la neteja de les parts en mal estat a
l’abocador autoritzat.

AMIDAMENT I ABONAMENT
S’amidarà per metre cúbic (m3) de mur realment executat, aplicant a la superfície de mur
col·locada o reparada la fondària mitjana del mur resultant de la seva secció tipus, i s’abonarà
segons el preu contractualment establert en el pressupost.
Queden inclosos en aquest preu i no es podran abonar per separat:
-

Neteja, excavació i condicionament del terreny d’assentament del mur.
Subministrament i col·locació de la pedra, del morter i dels dispositius de drenatge.
Retirada, transport i descàrrega del material sobrant a l’abocador autoritzat.

UNITATS COMPLEMENTÀRIES
5525.- m3 de formigó HM-20, inclosos col·locació, vibrat i curat.
5528 - m3 de formigó HA-25 N/mm2 per a alçats inclosos col·locació, vibrat i curat.
5529 - m3 de formigó HA-30 N/mm2 per a alçats inclosos col·locació, vibrat i curat.
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Plec de prescripcions tècniques

Conservació Integral litoral

CODI - OPERACIÓ

UNITAT

REVISIÓ

m3

31/05/2019

04102 - Construcció o reparació de mur de formigó en
massa HM-20 en peu de talús o terraplè d’alçada
variable

124B

PRIORITAT
Prioritat 1, únicament si l’estat del mur representa perill de ruïna de la part en mal estat. Per a
la resta de necessitats previstes, prioritat 2 o 3 segons el seu estat de degradació.
DESCRIPCIÓ
Construcció o reparació de murs de formigó en massa per a la contenció de terraplens o
talussos.
EXECUCIÓ
1.
2.
3.
4.

Neteja i demolició de les parts dels murs existents que estiguin en mal estat.
Excavació de la rasa on es fonamentarà el mur.
Muntatge de l’encofrat.
Formigonada del nou mur o reparació de les parts del mur en mal estat. Els murs de
nova construcció es fonamentaran a la profunditat que el responsable indiqui per tal que
no es produeixin fallades de peu. Les reparacions es faran desmuntant les parts de mur
degradades i bastint-les de nou. Es tindrà cura que el mur permeti drenar bé el terreny
contingut.
5. Desmuntatge de l’encofrat.
6. Retirada dels materials sobrants de l’execució i de la neteja de les parts en mal estat a
l’abocador autoritzat.

AMIDAMENT I ABONAMENT
S’amidarà per metre cúbic (m3) de mur realment executat, aplicant a la superfície de mur
col·locada o reparada la fondària mitjana de mur resultant de la seva secció tipus, i s’abonarà
segons el preu contractualment establert en el pressupost.
Queden inclosos en aquest preu i no es podran abonar per separat:
-

Neteja, excavació i condicionament del terreny d’assentament del mur.
Subministrament i col·locació del formigó i dels dispositius de drenatge.
Retirada, transport i descàrrega del material sobrant a l’abocador autoritzat.

UNITATS COMPLEMENTÀRIES
5554 a 5556 i 5559.- m2 d’encofrat, segons correspongui.
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Plec de prescripcions tècniques

Conservació Integral litoral

CODI – OPERACIÓ

UNITAT

04103 - Construcció o reparació de mur de formigó
armat HA-25 en peu de talús o terraplè d’alçada
variable

REVISIÓ

125B

m3

31/05/2019

PRIORITAT
Prioritat 1, únicament si l’estat del mur representa perill de ruïna de la part en mal estat. Per a
la resta de necessitats previstes, prioritat 2 o 3 segons el seu estat de degradació.
DESCRIPCIÓ
Construcció o reparació de murs de formigó armat, per a la contenció de terraplens o talussos.
EXECUCIÓ
1. Excavació, neteja i sanejament de la zona a tractar, així com dels fonaments, en les
dimensions que indiqui el responsable.
2. Estesa del formigó de neteja.
3. Col·locació de les armadures d’acer, en la quantia i disposició indicades pel responsable.
4. Encofrat, col·locació i curació del formigó procedent de planta.
5. Desmuntatge de l’encofrat.
6. Retirada de les terres i del material sobrant a l’abocador autoritzat.

AMIDAMENT I ABONAMENT
S’amidarà per metre cúbic (m3) de mur realment executat d’acord amb la secció tipus, i
s’abonarà segons el preu contractualment establert en el pressupost.
Queden inclosos en aquest preu i no es podran abonar per separat:
-

Excavació, neteja i condicionament del terreny d’assentament.
Subministrament, col·locació i curació dels formigons.
Retirada, transport i descàrrega del material sobrant a l’abocador autoritzat.

UNITATS COMPLEMENTÀRIES
5551.- Kg d’acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor a 500 N/mm2, col·locat.
5554 a 5556 i 5559.- m2 d’encofrat, segons correspongui.
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Plec de prescripcions tècniques

Conservació Integral litoral

CODI - OPERACIÓ
04104 - Construcció o reparació d’aplacat de pedra en
mur de formigó

126B

UNITAT

REVISIÓ

m2

31/05/2019

PRIORITAT
Prioritat 2 o 3, segons l’estat de degradació.
DESCRIPCIÓ
Construcció o reparació d’aplacat de pedra en revestiment de murs de formigó.
EXECUCIÓ
1. Neteja i sanejament de la zona a tractar, en les dimensions que indiqui el responsable
de l’obra.
2. Col·locació de l’aplacat de pedra, inclòs el morter de ciment.
3. Retirada de les terres i del material sobrant a l’abocador autoritzat.

AMIDAMENT I ABONAMENT
S’amidarà per metre quadrat (m2) d’aplacat realment executat, aplicant les dimensions
projectades pel responsable de l’obra, i s’abonarà segons el preu unitari contractualment
establert en el pressupost.
Queden inclosos en aquest preu i no es podran abonar per separat:
-

Neteja i sanejament de la zona a tractar.
Subministrament i col·locació de l’aplacat de pedra.
Retirada de les terres i del material sobrant a l’abocador autoritzat.

UNITATS COMPLEMENTÀRIES
No se’n consideren.
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Plec de prescripcions tècniques

Conservació Integral litoral

CODI - OPERACIÓ

UNITAT

REVISIÓ

m3

31/05/2019

04111 - Formigó en recolzaments o soleres

127B

PRIORITAT
Prioritat 1, únicament si l’estat del recolzament representa perill de ruïna de l’obra de fàbrica.
Per a la resta de necessitats previstes, prioritat 2 o 3 segons el seu estat de degradació.
DESCRIPCIÓ
Subministrament i col·locació de formigó en recolzaments del fonament que s’estigui quedant
enlairat d’obres (murs, aletes d’obres de pas transversal, etc.), o per a la formació de soleres i
rastells, principalment en els accessos o interiors d’obres de pas transversal.
EXECUCIÓ
1. Excavació, neteja i sanejament de la zona a tractar, en les dimensions que indiqui el
responsable.
2. Estesa del formigó de neteja.
3. Col·locació de les armadures d’acer, en la quantia i disposició indicades pel responsable.
4. Encofrat, col·locació i curació del formigó HA-20 procedent de planta i la consistència
que indiqui el responsable.
5. Retirada de les terres i del material sobrant a l’abocador autoritzat.

AMIDAMENT I ABONAMENT
S’amidarà per metre cúbic (m3) de formigó realment executat, aplicant les dimensions
projectades pel responsable, sense tenir en compte sobreamples de cap tipus, i s’abonarà
segons el preu unitari contractualment establert en el pressupost.
Queden inclosos en aquest preu i no es podran abonar per separat:
-

Excavació, neteja i condicionament del terreny d’assentament.
Subministrament, col·locació i curació dels formigons.
Retirada, transport i descàrrega del material sobrant a l’abocador autoritzat.

UNITATS COMPLEMENTÀRIES
5551.- Kg d’acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor a 500 N/mm2, col·locat.
5554 a 5556 i 5559.- m2 d’encofrat, segons correspongui.
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Plec de prescripcions tècniques

Conservació Integral litoral

CODI - OPERACIÓ

UNITAT

REVISIÓ

m

31/05/2019

04121 - Construcció o reparació de murets de fins a 1,00
m d’alçària per a protecció de despreniments

128B

PRIORITAT
Prioritat 2, només si es produeixen despreniments amb excessiva freqüència. En la resta de
casos, prioritat 3.
DESCRIPCIÓ
Construcció o reparació d’un muret de fins a 1 m d’alçària a peu de talús mitjançant formigó o
blocs de fàbrica, a fi d’interrompre el pas de terres i pedres que es puguin desprendre del talús
cap a la cuneta i cap a la calçada.
EXECUCIÓ
1. Neteja de la zona d’actuació i retall del talús, si escau, de forma que no se’n comprometi
l’estabilitat.
2. Enderrocament del muret existent malmès.
3. Excavació i realització de la fonamentació del muret amb formigó armat HA-20.
4. Construcció del muret de 30 cm de gruix i alçària inferior a 1 m, mitjançant formigó armat
i ancoratge de suports verticals, per si calgués establir un suplement de malla, d’acord
amb les indicacions del responsable, deixant forats de drenatge a peu de mur i juntes
cada 4 m.
5. Retirada dels productes sobrants de l’enderrocament i de l’excavació a l’abocador
autoritzat.

AMIDAMENT I ABONAMENT
S’amidarà per metre (m) realment executat i s’abonarà segons el preu unitari contractualment
establert en el pressupost.
Queden inclosos en aquest preu i no es podran abonar per separat.
-

Condicionament de la zona d’actuació, amb enderrocament del muret existent malmès,
si escau.
Subministrament i execució de la fonamentació de formigó, amb l’encofrat i les barres
d’acer corrugat.
Subministrament i execució del muret de formigó, amb encofrat i barres d’acer corrugat
de reforç i ancoratge.
Retirada, transport i descàrrega del material sobrant a l’abocador autoritzat.

UNITATS COMPLEMENTÀRIES

Annex 3. Operacions de conservació
82

Plec de prescripcions tècniques

Conservació Integral litoral

No se’n consideren.
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Plec de prescripcions tècniques

Conservació Integral litoral

CODI - OPERACIÓ
04131 - Col·locació o reposició de malla fixada a pals
fins a 1,50 m d’alçària

129B

UNITAT

REVISIÓ

m2

31/05/2019

PRIORITAT
Prioritat 2, només si es produeixen despreniments amb excessiva freqüència. En la resta de
casos, prioritat 3.
DESCRIPCIÓ
Col·locació o reparació de malla metàl·lica d’acer galvanitzat de 2,5 mm de diàmetre sobre els
murets de contenció de despreniments o directament sobre el terreny, aguantada mitjançant
suports metàl·lics verticals del mateix material, d’alçària no superior a 1,50 m, encastats a
aquells.
EXECUCIÓ
1. Retirada dels elements malmesos.
2. Col·locació o reposició dels suports i de la malla. La malla serà de triple torsió.
3. Retirada dels elements sobrants a l’abocador autoritzat.

AMIDAMENT I ABONAMENT
S’amidarà per metre quadrat (m2) de malla realment col·locat i s’abonarà segons el preu unitari
contractualment establert en el pressupost.
Queden inclosos en aquest preu i no es podran abonar per separat:
-

Subministrament i col·locació dels suports i de la malla metàl·lica.
Retirada, transport i descàrrega d’elements malmesos i runa produïda a l’abocador
autoritzat.

UNITATS COMPLEMENTÀRIES
No se’n consideren.
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Plec de prescripcions tècniques

Conservació Integral litoral

CODI - OPERACIÓ
04141 - Reparació de fàbriques defectuoses

130B

UNITAT

REVISIÓ

m2

31/05/2019

PRIORITAT
Prioritat 1, únicament si l’estat de la fàbrica representa perill de ruïna de l’obra de fàbrica. Per a
la resta de necessitats previstes, prioritat 2 o 3, segons el seu estat de degradació.
DESCRIPCIÓ
Reparació de petites avaries que es presenten a les diferents fàbriques (formigó, maçoneria,
blocs prefabricats), que no són degudes a fallida estructural sinó a causes ocasionals o
secundàries (cops, escantellaments, retracció, acció atmosfèrica, etc.), reposant les parts de
fàbrica degradades, segellant les escletxes o els pelats, etc.
EXECUCIÓ
1. Sanejament de la part degradada, preparació geomètrica de la superfície i tractament
amb productes que assegurin la unió entre els materials vells i els nous.
2. Reposició amb un tipus de fàbrica homogeni amb l’inicial.
3. Segellament manual d’escletxes, obrint i netejant els llavis i introduint-hi morter de ciment
de poca retracció en tota la fondària possible, abans de rematar.
4. Retirada de tots els materials sobrants a l’abocador autoritzat.
Si l’execució de l’operació posés de manifest degradacions que poden ser símptomes de fallides
de l’estructura, es comunicarà al responsable perquè en demani les comprovacions oportunes.
AMIDAMENT I ABONAMENT
S’amidarà per metre quadrat (m2) de fàbrica realment reparat i s’abonarà segons el preu unitari
contractualment establert en el pressupost.
Queden inclosos en aquest preu i no es podran abonar per separat:
-

Sanejament i condicionament de la superfície a tractar.
Subministrament i col·locació dels productes d’unió entre materials vells i nous.
Subministrament i col·locació de les fàbriques adients.
Retirada, transport i descàrrega de la runa i material sobrant a l’abocador autoritzat.

UNITATS COMPLEMENTÀRIES
No se’n consideren.
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Plec de prescripcions tècniques

Conservació Integral litoral

CODI - OPERACIÓ
04142 - Col·locació o reparació de vorera

131B

UNITAT

REVISIÓ

m2

31/05/2019

PRIORITAT
Prioritat 3.
DESCRIPCIÓ
Col·locació o reparació de voreres de ponts o de zones adscrites a la conservació de carreteres.
EXECUCIÓ
1.
2.
3.
4.

Preparació de la superfície
Execució solera de formigó, si escau.
Col·locació del morter de ciment.
Col·locació de panot.

AMIDAMENT I ABONAMENT
S’amidarà per metre quadrat (m2) de vorera executada o reparada i s’abonarà segons el preu
unitari contractualment establert en el pressupost.
Queden inclosos en aquest preu i no es podran abonar per separat:
-

Sanejament de la vorera existent i/o preparació de la nova superfície.
Transport dels materials resultants a l’abocador autoritzat.

El subministrament i la col·locació de qualsevol tipus de vorada s’abonarà amb l’operació de
conservació núm. 04912.
UNITATS COMPLEMENTÀRIES
5446.- m2 de rajola hidràulica de 20x20x2,5 cm col·locada amb morter i rejuntada.
5442.- m2 de rajola hidràulica de 20x20x4 cm col·locada amb morter i rejuntada.
5525.- m3 de formigó HM-20, inclosos col·locació, vibrat i curat.
5528 - m3 de formigó HA-25 N/mm2, per a alçats inclosos col·locació, vibrat i curat.
5529 - m3 de formigó HA-30 N/mm2, per a alçats inclosos col·locació, vibrat i curat.
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Plec de prescripcions tècniques

Conservació Integral litoral

CODI - OPERACIÓ
04151 - Formigó en reposició d’alçats d’obres de pas
transversal i murs

132B

UNITAT

REVISIÓ

m3

31/05/2019

PRIORITAT
Prioritat 1, únicament si l’estat de l’alçat representa perill de ruïna de l’obra de fàbrica. Per a la
resta de necessitats previstes, prioritat 2 o 3, segons el seu estat de degradació.
DESCRIPCIÓ
Reparació d’obres de pas transversal i murs, substituint els elements degradats per elements
de formigó.
EXECUCIÓ
1. Muntatge de les bastides necessàries per realitzar l’operació de reposició.
2. Demolició i sanejament dels elements a reposar.
3. Tractament de la superfície amb productes que assegurin la unió entre els materials vells
i els nous.
4. Armament, encofrat i formigonada dels elements a reposar amb barres d’acer corrugat
AEH-500, encofrat de fusta per a cara vista i formigó HA-25, seguint les instruccions del
responsable i llevat que aquest indiqui altres materials.
5. Retirada de tot el material de rebuig generat en l’operació a l’abocador autoritzat.

AMIDAMENT I ABONAMENT
S’amidarà per metre cúbic (m3) d’obra realment reparat i s’abonarà segons el preu unitari
contractualment establert en el quadre de preus.
Queden inclosos en aquest preu i no es podran abonar per separat:
-

Subministrament i muntatge de la bastida, si escau.
Sanejament i condicionament de la superfície a tractar.
Subministrament i col·locació dels productes d’unió entre materials vells i nous.
Subministrament i col·locació del formigó dels elements a reposar.
Retirada, transport i descàrrega de la runa i material sobrant a l’abocador autoritzat.

UNITATS COMPLEMENTÀRIES
5541.- m3 de bombament de formigó a qualsevol alçària.
5551.- Kg d’acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor a 500 N/mm2, col·locat.
5554 a 5556 i 5559.- m2 d’encofrat, segons correspongui.
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Plec de prescripcions tècniques

Conservació Integral litoral

CODI - OPERACIÓ

UNITAT

REVISIÓ

04161 - Reposició o reparació de junts de dilatació en
calçada (modular)

m

31/05/2019

04161N - Reposició o reparació de junts de dilatació
en calçada (modular) en horari nocturn

m

31/05/2019

133B

134B

PRIORITAT
Prioritat 1, 2 o 3, segons la perillositat o molèstia per al trànsit que representi l’estat del junt.
DESCRIPCIÓ
Reparació o reposició dels elements que constitueixen els junts de dilatació de les obres de pas,
ponts o viaductes que estiguin deteriorats.
EXECUCIÓ
1. Establiment de la senyalització complementària que permeti donar pas alternatiu als
vehicles durant les 24 hores del dia.
2. Demolició dels elements a reposar.
3. Retirada del material procedent de l’operació, transport i descàrrega a l’abocador
autoritzat.
4. Reposició dels elements degradats, amb el mateix tipus de junt existent o d’un altre tipus
amb millors prestacions que l’existent i acceptat pel responsable.

AMIDAMENT I ABONAMENT
S’amidarà per metre lineal (m) realment executat i s’abonarà segons el preu unitari
contractualment establert en el pressupost.
Queden inclosos en aquest preu i no es podran abonar per separat:
-

Senyalització complementària per donar pas alternatiu als vehicles.
Demolició, retirada, transport i descàrrega a l’abocador autoritzat dels elements a
reposar.
Col·locació del nou junt.

UNITATS COMPLEMENTÀRIES
5352.- m de junt de neoprè armat amb recorregut ≤70 mm.
5353.- m de junt de neoprè armat amb recorregut > 70 mm.
5354.- m de junt de neoprè armat amb recorregut > 150 mm.
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Plec de prescripcions tècniques

Conservació Integral litoral

CODI - OPERACIÓ

UNITAT

REVISIÓ

04162 - Formació o reposició de junts de dilatació amb
doble tall i segellat sense apedaçat

m

31/05/2019

04162N - Formació o reposició de junts de dilatació
amb doble tall i segellat sense apedaçat en
horari nocturn

m

31/05/2019

135B

136B

PRIORITAT
Prioritat 1, 2 o 3, segons la perillositat o molèstia per al trànsit que representi l’estat del junt.
DESCRIPCIÓ
Formació o reposició dels elements que constitueixen els junts de dilatació de les obres de pas,
ponts i petites estructures que estiguin deteriorats, mitjançant la creació d’un nou junt de dilatació
amb doble tall i segellat.
EXECUCIÓ
1. Establiment de la senyalització complementària que permeti donar pas alternatiu als
vehicles durant les 24 hores del dia.
2. Doble tall amb disc coincidint amb el junt del taulell, amb una amplada de 3 cm, i
una profunditat de 2/3 del gruix de la capa d’apedaçament.
3. Neteja del junt buit: primer aspiració/bufat, i segon amb llança tèrmica.
4. Segellat del junt amb material en calent: termoplàstic monocomponent o polímer
bicomponent, amb bona adherència i estabilitat volumètrica garantida.
5. Addició de gravetes i sorra abans del refredament del junt.

AMIDAMENT I ABONAMENT
S’amidarà per metre lineal (m) realment executat i s’abonarà segons el preu unitari
contractualment establert en el pressupost.
Queden inclosos en aquest preu i no es podran abonar per separat:
-

Senyalització complementària per donar pas alternatiu als vehicles.
Demolició, retirada, transport i descàrrega dels elements a reposar a l’abocador
autoritzat.
Neteja del junt buit.
Col·locació del segellat del junt amb material en calent.
Trasllat de l’equip d’aglomerat.

UNITATS COMPLEMENTÀRIES
5222.- m2 de reg d’adherència amb emulsió catiònica tipus C60B4ADH, amb una dotació de 0,5
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Kg/m2.
5222N.- m2 de reg d’adherència amb emulsió catiònica tipus C60B4ADH, amb una dotació de
0,5 Kg/m2 en horari nocturn.
5223.- m2 de reg d’adherència amb emulsió modificada tipus C60BP4ADH, amb una dotació de
0,35 Kg/m2.
5223N.- m2 de reg d’adherència amb emulsió modificada tipus C60BP4ADH, amb una dotació
de 0,35 Kg/m2 en horari nocturn.
5230.- t de mescla bituminosa en fred de qualsevol tipus per a capa de trànsit, inclosos lligant,
estesa i compactació.
5230N.- t de mescla bituminosa en fred de qualsevol tipus per a capa de trànsit, inclosos lligant,
estesa i compactació en horari nocturn.
5251.- t de màstic asfàltic.
5251N.- t de màstic asfàltic en horari nocturn.
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CODI - OPERACIÓ

UNITAT

REVISIÓ

04163 - Formació o reposició de junts de dilatació amb
doble tall i segellat amb apedaçat

m

31/05/2019

04163N - Formació o reposició de junts de dilatació
amb doble tall i segellat amb apedaçat en horari
nocturn

m

31/05/2019

137B

138B

PRIORITAT
Prioritat 1, 2 o 3, segons la perillositat o molèstia per al trànsit que representi l’estat del junt.
DESCRIPCIÓ
Formació o reposició dels elements que constitueixen els junts de dilatació de les obres de pas,
ponts i petites estructures que estiguin deteriorats, mitjançant la creació d’un nou junt de dilatació
amb doble tall i segellat.
EXECUCIÓ
1. Establiment de la senyalització complementària que permeti donar pas alternatiu als
vehicles durant les 24 hores del dia.
2. Apedaçament (fresat, reg i reposició) d’aglomerat (amplada mínima d’1 m), i amb
una profunditat fins al coronament de la plataforma.
3. Doble tall amb disc coincidint amb el junt del taulell, amb una amplada de 3 cm, i
una profunditat de 2/3 del gruix de la capa d’apedaçament.
4. Neteja del junt buit: primer aspiració/bufat, i segon amb llança tèrmica.
5. Segellat del junt amb material en calent: termoplàstic monocomponent o polímer
bicomponent, amb bona adherència i estabilitat volumètrica garantida.
6. Addició de gravetes i sorra abans del refredament del junt.

AMIDAMENT I ABONAMENT
S’amidarà per metre lineal (m) realment executat i s’abonarà segons el preu unitari
contractualment establert en el pressupost.
Queden inclosos en aquest preu i no es podran abonar per separat:
-

Senyalització complementària per donar pas alternatiu als vehicles.
Demolició, retirada, transport i descàrrega dels elements a reposar a l’abocador
autoritzat.
Neteja del junt buit.
Col·locació del segellat del junt amb material en calent.
Trasllat de l’equip d’aglomerat.
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UNITATS COMPLEMENTÀRIES
5222.- m2 de reg d’adherència amb emulsió catiònica tipus C60B4ADH, amb una dotació de 0,5
Kg/m2.
5222N.- m2 de reg d’adherència amb emulsió catiònica tipus C60B4ADH, amb una dotació de
0,5 Kg/m2 en horari nocturn.
5223.- m2 de reg d’adherència amb emulsió modificada tipus C60BP4ADH, amb una dotació de
0,35 Kg/m2.
5223N.- m2 de reg d’adherència amb emulsió modificada tipus C60BP4ADH, amb una dotació
de 0,35 Kg/m2 en horari nocturn.
5230.- t de mescla bituminosa en fred de qualsevol tipus per a capa de trànsit, inclosos lligant,
estesa i compactació.
5230N.- t de mescla bituminosa en fred de qualsevol tipus per a capa de trànsit, inclosos lligant,
estesa i compactació en horari nocturn.
5251.- t de màstic asfàltic.
5251N.- t de màstic asfàltic en horari nocturn.
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CODI - OPERACIÓ

UNITAT

REVISIÓ

04164 - Reposició o reparació de junts de dilatació en
calçada amb màstic asfàltic, amb placa d’acer
de sosteniment del màstic, si escau.

m

31/05/2019

04164N - Reposició o reparació de junts de dilatació
en calçada amb màstic asfàltic, amb placa
d’acer de sosteniment del màstic, si escau, en
horari nocturn

m

31/05/2019

139B

140B

PRIORITAT
Prioritat 1, 2 o 3, segons la perillositat o molèstia per al trànsit que representi l’estat del junt.
DESCRIPCIÓ
Reparació o reposició dels elements que constitueixen els junts de dilatació amb màstic asfàltic,
de les obres de pas, ponts o viaductes que estiguin deteriorats i que es trobin en condicions que
puguin fer esperar properes avaries. Fresat de la capa de ferm si és convenient.
EXECUCIÓ
1. Establiment de la senyalització complementària que permeti donar pas alternatiu als
vehicles durant les 24 hores del dia.
2. Demolició del elements a reposar.
3. Retirada del material procedent de l’operació, transport i descàrrega a l’abocador
autoritzat.
4. Reposició dels elements degradats.
5. Col·locació de la peça metàl·lica de sosteniment del màstic.
6. Col·locació de porexpan.
7. Col·locació de màstic de característiques que accepti el responsable de l’obra.
AMIDAMENT I ABONAMENT
S’amidarà per metre lineal (m) realment executat i s’abonarà segons el preu contractualment
establert en el pressupost.
Queden inclosos en aquest preu i no es podran abonar per separat:
-

Senyalització complementària per donar pas alternatiu als vehicles.
Demolició, retirada, transport i descàrrega a l’abocador dels elements a reposar.

UNITATS COMPLEMENTÀRIES
5251.- t màstic asfàltic.
5251N.- t màstic asfàltic en horari nocturn.
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CODI - OPERACIÓ

UNITAT

REVISIÓ

m2

25/07/19

04910 - Pintat de parament exterior amb pintura al
dissolvent de resines de polietilè, amb una
capa d'emprimació fixadora i 2 capes
d'acabat llis

141B

PRIORITAT
A criteri del responsable del contracte.
DESCRIPCIÓ
Corresponen a aquesta operació els treballs de pintat de paraments exteriors d’estructures.
EXECUCIÓ
1. Sanejament de les zones malmeses per a la correcta aplicació de la nova pintura.
2. Aplicació de nova capa de pintura, amb una capa d'emprimació fixadora i 2 capes
d'acabat llis.
AMIDAMENT I ABONAMENT
S’amidarà per metre quadrat (m2) de parament d’estructura pintada, i s’abonarà segons el preu
unitari contractualment establert en el pressupost.
Queden inclosos en aquest preu i no es podran abonar per separat:
-

Mitjans auxiliars per a la correcta execució de l’operació.

UNITATS COMPLEMENTÀRIES
No se’n consideren.
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CODI - OPERACIÓ
04911 - Reparació o modificació d’illots

142B

UNITAT

REVISIÓ

m2

31/05/2019

PRIORITAT
Prioritat 1, només si la disposició actual dels illots representa un perill per a les maniobres de gir
dels conductors en la intersecció. Per a la resta de casos, prioritat 3.
DESCRIPCIÓ
Reparació o modificació dels illots existents a les cruïlles de les carreteres.
EXECUCIÓ
1. Enderrocament de tots el elements deteriorats o, en cas de modificació, de tots els que
cal eliminar.
2. Revisió dels elements de drenatge existents i repàs dels que estiguin malmesos. En cas
de modificació, comprovació del correcte funcionament dels existents i de les seves
possibles modificacions.
3. Reposició dels elements malmesos i construcció dels nous elements modificats.
4. Reparació o modificació de les vorades i dels panots o formigó dels illots, així com la
reparació i preparació de les zones dels illots per a la sembra d’herba, si calgués.
5. Sembra d’herba, si calgués.
6. Reposició de les parts de la calçada que puguin resultar afectades per les obres als illots.
7. Reposició de la senyalització tant vertical com horitzontal i, si escau, eliminació de la que
correspongui com a conseqüència de les modificacions.
8. Neteja de la zona i retirada de tots els elements sobrants a l’abocador autoritzat.

AMIDAMENT I ABONAMENT
S’amidarà per metre quadrat (m2) d’illot realment reparat o modificat i s’abonarà segons el preu
unitari contractualment establert en el pressupost.
Queden inclosos en aquest preu i no es podran abonar per separat:
-

Tall amb disc del ferm, si convé.
Enderrocament de tots els elements que calgui reposar o modificar.
Reparació i modificació dels elements de drenatge que resultin afectats per les obres.
Preparació de l’interior de les illetes per al tractament posterior.
Restitució del ferm de la calçada en les superfícies exposades al trànsit.
Restitució de la senyalització tant horitzontal com vertical.
Retirada, transport i descàrrega a l’abocador autoritzat del material sobrant.

En el cas d’illetes amb plantació interior, s’utilitzarà l’operació núm. 03052 de “Plantació en illots,
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marges i zones de repòs”.
En la “Col·locació o reparació de vorera” s’utilitzarà l’operació núm. 04142.
La col·locació de qualsevol tipus de vorada s’abonarà amb l’operació de conservació núm.
04912.
UNITATS COMPLEMENTÀRIES
5525.- m3 de formigó HM-20, inclosos col·locació, vibrat i curat.
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CODI - OPERACIÓ
04912 - Col·locació o reposició de vorada

143B

UNITAT

REVISIÓ

m

31/05/2019

PRIORITAT
Prioritat 1, 2 o 3, segons l’afecció a la calçada o al funcionament del desguàs a què doni lloc
l’estat de la vorada.
DESCRIPCIÓ
Col·locació o restitució de qualsevol tipus de vorada en illetes o voreres, i amb funcions de
canalització d’aigües de pluja. La vorada podrà ser in situ o prefabricada.
EXECUCIÓ
1. Demolició de les zones deteriorades i transport dels materials a l’abocador autoritzat.
2. Preparació de la base d’assentament de la vorada.
3. Col·locació o reposició de la vorada del mateix tipus que la malmesa o d’un altre tipus
acceptada pel responsable.

AMIDAMENT I ABONAMENT
S’amidarà per metre (m) realment executat i s’abonarà segons el preu contractualment establert
en el pressupost.
Queden inclosos en aquest preu i no es podran abonar per separat:
-

Demolició, retirada, transport i descàrrega a l’abocador autoritzat del material malmès.
Preparació de la base d’assentament de la vorada.

UNITATS COMPLEMENTÀRIES
5524.- m de rigola in situ totalment executada de formigó de secció 20x20 cm.
5430.- m de vorada de vianants bicapa de secció normalitzada A1 20x14 cm.
5431.- m de vorada de vianants bicapa de secció normalitzada A2 20x10 cm.
5432.- m de vorada de vianants bicapa de secció normalitzada A3 o A4 20x8 cm.
5433.- m de vorada de calçada bicapa de secció normalitzada C1 35x15 cm.
5434.- m de vorada de calçada bicapa de secció normalitzada C2 30x22 cm.
5435.- m de vorada de calçada bicapa de secció normalitzada C3 28x17 cm.
5436.- m de vorada de calçada bicapa de secció normalitzada C4 28x15 cm.
5437.- m de vorada de calçada bicapa de secció normalitzada C5 25x15 cm.
5438.- m de vorada de calçada bicapa de secció normalitzada C6 25x12 cm.
Annex 3. Operacions de conservació
97

Plec de prescripcions tècniques

Conservació Integral litoral

5439.- m de vorada de calçada bicapa de secció normalitzada C7 22x20 cm.
5440.- m de vorada de calçada bicapa de secció normalitzada C9 13x25 cm.
5444.- m de rigola prefabricada blanca o grisa de 20x20x8 cm amb base de formigó totalment
col·locada.
5445.- m de rigola prefabricada blanca o grisa de 30x30x8 cm amb base de formigó totalment
col·locada.
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CODI - OPERACIÓ
04913 - Pintat amb bicomponent d’interior d’illetes

144B

UNITAT

REVISIÓ

m2

31/05/2019

PRIORITAT
Prioritat 3.
DESCRIPCIÓ
Pintat d’interior d’illetes amb pintura bicomponent de color. Aquest tractament s’aplicarà en
interiors d’illetes amb pintura degradada o superfícies amb formigons reparats.
EXECUCIÓ
1. Neteja de les zones on s’ha de pintar, assegurant la superfície de pintat neta i seca.
2. Pintat d’interior d’illetes, respectant la vorada, amb pintura bicomponent de color gris
RAL 7004.

AMIDAMENT I ABONAMENT
S’amidarà per metre quadrat (m2) d’illeta realment pintat i s’abonarà segons el preu
contractualment establert en el pressupost.
Queden inclosos en aquest preu i no es podran abonar per separat:
-

Neteja de la zona a pintar.
Subministrament i col·locació de la pintura.

UNITATS COMPLEMENTÀRIES
No se’n consideren.
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CODI - OPERACIÓ
04914 - Pintat de vorada en illetes o voreres amb
dotació d’esferes reflectores

145B

UNITAT

REVISIÓ

m

31/05/2019

PRIORITAT
Prioritat 3.
DESCRIPCIÓ
Pintat en vorades amb pintura en mal estat en illetes o voreres, o en vorades on s’ha vist la
necessitat de senyalitzar-les. Es pintarà amb bicomponent i microesferes reflectants,
alternativament un metre en blanc (RAL 9016) i un metre en vermell (RAL 3020). Per aconseguir
una millor visualització del color vermell, s’aplicarà sobre una capa de blanc.
EXECUCIÓ
1. Neteja de les zones on s’ha de pintar, assegurant la superfície de pintat neta i seca.
2. Pintat de tota la vorada amb color blanc i alternativament en trams d’un metre de vermell,
i aplicant les microesferes en la vorada pintada.

AMIDAMENT I ABONAMENT
S’amidarà per metre (m) de vorada realment executat i s’abonarà segons el preu
contractualment establert en el pressupost.
Queden inclosos en aquest preu i no es podran abonar per separat:
-

Neteja de la zona a pintar.
El subministrament i la col·locació de la pintura i les microesferes reflectants.

UNITATS COMPLEMENTÀRIES
No se’n consideren.
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CODI - OPERACIÓ
04919 - Protecció de coronació de talús amb vorada

146B

UNITAT

REVISIÓ

m

25/07/2019

PRIORITAT
Prioritat 1, 2 o 3 segons la magnitud del deteriorament produït a la coronació del talús per manca
de canalització de les aigües d’escorriment.
DESCRIPCIÓ
Corresponen a aquesta operació els treballs necessaris per protegir de l’erosió la coronació d’un
talús (desmunt o terraplè), mitjançant l’execució d’una vorada, prefabricada o “in situ”,
longitudinal, que reculli i condueixi les aigües d’escorriment.
EXECUCIÓ
1. Establir senyals i dispositius de seguretat d'acord amb la Norma 8.3-I.C. i "Señalización
móvil de obras" del "Ministerio de Fomento".
2. Preparació del terreny d'assentament.
3. Col·locació de la vorada, amb una alçada mínima de 15 cm sobre el nivell del terreny.
4. Treure la senyalització i dispositius de seguretat.

Tant la qualitat dels materials com l'execució dels diferents treballs inclosos en la present
operació acompliran el prescrit en el PG-3.
AMIDAMENT I ABONAMENT
-

S'amidarà per metre (m) realment executat i s'abonarà segons el quadre de preus,
considerant-se inclòs en aquest i per tant no hi haurà lloc al seu abonament per separat:
El subministrament i col·locació de la vorada, així com del morter d'assentament i
rejuntat.
Les comprovacions de les condicions dels materials i de l'obra executada, així com la
referenciació, la ressenya d'execució i l'amidament de les unitats d'obra executades.

No podent-se reclamar pagament addicional per cap concepte.
UNITATS COMPLEMENTÀRIES
No se’n consideren.
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CODI - OPERACIÓ

UNITAT

REVISIÓ

05011 - Pintat de banda blanca o groga de 0,10 m
d’ample amb pintura acrílica amb aigua o
dissolvent, reflectant

m

31/05/2019

05011N - Pintat de banda blanca o groga de 0,10 m
d’ample amb pintura acrílica amb aigua o
dissolvent, reflectant en horari nocturn

m

31/05/2019

05012 - Pintat de banda blanca o groga de 0,15 m
d’ample amb pintura acrílica amb aigua o
dissolvent, reflectant

m

31/05/2019

05012N - Pintat de banda blanca o groga de 0,15 m
d’ample amb pintura acrílica amb aigua o
dissolvent, reflectant en horari nocturn

m

31/05/2019

05013 - Pintat de banda blanca o groga de 0,20 m
d’ample amb pintura acrílica amb aigua o
dissolvent, reflectant

m

31/05/2019

05013N - Pintat de banda blanca o groga de 0,20 m
d’ample amb pintura acrílica amb aigua o
dissolvent, reflectant en horari nocturn

m

31/05/2019

05014 - Pintat de banda blanca o groga de 0,30 m
d’ample amb pintura acrílica amb aigua o
dissolvent, reflectant

m

31/05/2019

05014N - Pintat de banda blanca o groga de 0,30 m
d’ample amb pintura acrílica amb aigua o
dissolvent, reflectant en horari nocturn

m

31/05/2019

05015 - Pintat de banda blanca o groga de 0,40 m
d’ample amb pintura acrílica amb aigua o
dissolvent, reflectant

m

31/05/2019

05015N - Pintat de banda blanca o groga de 0,40 m
d’ample amb pintura acrílica amb aigua o
dissolvent, reflectant en horari nocturn

m

31/05/2019

147B

148B

149B

150B

151B

152B

153B

154B

155B

156B

PRIORITAT
Prioritat 1, si són marques noves o en qualsevol carretera amb marques preexistents en un estat
dolent, segons les especificacions mínimes establertes per a la seva visibilitat. A la resta de trams
de carretera, prioritats 2 o 3.
DESCRIPCIÓ
Corresponen a aquesta operació els treballs necessaris per realitzar el pintat d'una banda lateral
o central, contínua o discontínua, de l’amplada que correspongui, en les calçades o vorals on no
existia prèviament i s’ha constatat la seva necessitat, o bé on ja existia però les característiques
de reflectància d’aquesta han disminuït fins nivells que fan necessària la seva restitució; amb
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pintura acrílica.
EXECUCIÓ
1. Neteja amb escombradora on s'ha de realitzar el pintat, assegurant una superfície de
pintat neta i seca.
2. Premarcatge de la banda, amb corda de guia i marcatge de punts discontinus al llarg de
la banda, si fos necessari i així ho indiqués el responsable del contracte.
3. Pintat de la banda amb màquina pintabandes. No es pintarà si la temperatura ambient és
inferior a 4º C.
Les característiques de les pintures a utilitzar seran les següents:
-

Acrílica de color blanc (referència B-118 UNE-48103) o groga reflectant. La dotació
per metre quadrat (m2) serà de 0,480 kg d’esferes i 0,720 kg de pintura.

AMIDAMENT I ABONAMENT
S’amidarà per metre lineal (m) realment pintat i s’abonarà segons el preu unitari
contractualment establert en el pressupost.
Queden inclosos en aquest preu i no es podran abonar per separat:
-

Subministrament i transport dels materials a peu d’obra.
Neteja amb escombradora mecànica de la zona a pintar.
Pintat de la banda.
Les mesures de retro-reflexió necessàries.

UNITATS COMPLEMENTÀRIES
5801.- m de premarcatge per al pintat de marques viàries lineals.
5801N.- m de premarcatge per al pintat de marques viàries lineals en horari nocturn.
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CODI - OPERACIÓ

UNITAT

REVISIÓ

05016 - Pintat de banda blanca o groga de 0,10 m
d’ample amb pintura plàstica de dos
components en fred, reflectant

m

31/05/2019

05016N - Pintat de banda blanca o groga de 0,10 m
d’ample amb pintura plàstica de dos
components en fred, reflectant en horari
nocturn

m

31/05/2019

05017 - Pintat de banda blanca o groga de 0,15 m
d’ample amb pintura plàstica de dos
components en fred, reflectant

m

31/05/2019

05017N - Pintat de banda blanca o groga de 0,15 m
d’ample amb pintura plàstica de dos
components en fred, reflectant en horari
nocturn

m

31/05/2019

05018 - Pintat de banda blanca o groga de 0,20 m
d’ample amb pintura plàstica de dos
components en fred, reflectant

m

31/05/2019

05018N - Pintat de banda blanca o groga de 0,20 m
d’ample amb pintura plàstica de dos
components en fred, reflectant en horari
nocturn

m

31/05/2019

05019 - Pintat de banda blanca o groga de 0,30 m
d’ample amb pintura plàstica de dos
components en fred, reflectant

m

31/05/2019

05019N - Pintat de banda blanca o groga de 0,30 m
d’ample amb pintura plàstica de dos
components en fred, reflectant en horari
nocturn

m

31/05/2019

05020 - Pintat de banda blanca o groga de 0,40 m
d’ample amb pintura plàstica de dos
components en fred, reflectant

m

31/05/2019

05020N - Pintat de banda blanca o groga de 0,40 m
d’ample amb pintura plàstica de dos
components en fred, reflectant en horari
nocturn

m

31/05/2019

157B

158B

159B

160B

161B

162B

163B

164B

165B

166B

PRIORITAT
Prioritat 1, si són marques noves o en qualsevol carretera amb marques preexistents en un estat
dolent, segons les especificacions mínimes establertes per a la seva visibilitat. A la resta de trams
de carretera, prioritats 2 o 3.
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DESCRIPCIÓ
Corresponen a aquesta operació els treballs necessaris per realitzar el pintat d'una banda lateral
o central, contínua o discontínua, de l’amplada que correspongui, en les calçades o vorals on no
existia prèviament i s’ha constatat la seva necessitat, o bé on ja existia però les característiques
de reflectància d’aquesta han disminuït fins nivells que fan necessària la seva restitució; amb
pintura de dos components en fred reflectant.
EXECUCIÓ
1. Neteja amb escombradora on s'ha de realitzar el pintat, assegurant una superfície de
pintat neta i seca.
2. Premarcatge de la banda, amb corda de guia i marcatge de punts discontinus al llarg de
la banda, si fos necessari i així ho indiqués el responsable del contracte.
3. Pintat de la banda amb màquina pintabandes. No es pintarà si la temperatura ambient és
inferior a 4ºC.
Les característiques de les pintures a utilitzar seran les següents:
-

Plàstica en fred de dos components de color blanc (referència B-118 UNE-48103) o
groga reflectant. La dotació per metre quadrat (m²) serà de 0,500 Kg d’esferes i 1,200
Kg de pintura.

AMIDAMENT I ABONAMENT
S’amidarà per metre lineal (m) realment pintat i s’abonarà segons el preu unitari contractualment
establert en el pressupost.
Queden inclosos en aquest preu i no es podran abonar per separat:
-

Subministrament i transport dels materials a peu d’obra.
Neteja amb escombradora mecànica de la zona a pintar.
Pintat de la banda.
Les mesures de retro-reflexió necessàries.

UNITATS COMPLEMENTÀRIES
5801.- m de premarcatge per al pintat de marques viàries lineals.
5801N.- m de premarcatge per al pintat de marques viàries lineals en horari nocturn.
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CODI - OPERACIÓ

UNITAT

REVISIÓ

05021 - Pintat de banda blanca o groga de 0,10 m
d’ample amb pintura termoplàstica en calent,
reflectant

m

31/05/2019

05021N - Pintat de banda blanca o groga de 0,10 m
d’ample amb pintura termoplàstica en calent,
reflectant en horari nocturn

m

31/05/2019

05022 - Pintat de banda blanca o groga de 0,15 m
d’ample amb pintura termoplàstica en calent,
reflectant

m

31/05/2019

05022N - Pintat de banda blanca o groga de 0,15 m
d’ample amb pintura termoplàstica en calent,
reflectant en horari nocturn

m

31/05/2019

05023 - Pintat de banda blanca o groga de 0,20 m
d’ample amb pintura termoplàstica en calent,
reflectant

m

31/05/2019

05023N - Pintat de banda blanca o groga de 0,20 m
d’ample amb pintura termoplàstica en calent,
reflectant en horari nocturn

m

31/05/2019

05024 - Pintat de banda blanca o groga de 0,30 m
d’ample amb pintura termoplàstica en calent,
reflectant

m

31/05/2019

05024N - Pintat de banda blanca o groga de 0,30 m
d’ample amb pintura termoplàstica en calent,
reflectant en horari nocturn

m

31/05/2019

05025 - Pintat de banda blanca o groga de 0,40 m
d’ample amb pintura termoplàstica en calent,
reflectant

m

31/05/2019

05025N - Pintat de banda blanca o groga de 0,40 m
d’ample amb pintura termoplàstica en calent,
reflectant en horari nocturn

m

31/05/2019

167B

168B

169B

170B

171B

172B

173B

174B

175B

176B

PRIORITAT
Prioritat 1, si són marques noves o en qualsevol carretera amb marques preexistents en un estat
dolent, segons les especificacions mínimes establertes per a la seva visibilitat. A la resta de trams
de carretera, prioritats 2 o 3.
DESCRIPCIÓ
Corresponen a aquesta operació els treballs necessaris per realitzar el pintat d'una banda lateral
o central, contínua o discontínua, de l’amplada que correspongui, en les calçades o vorals, on
no existia prèviament i s’ha constatat la seva necessitat, o bé on ja existia però les
característiques de reflectància d’aquesta han disminuït fins nivells que fan necessària la seva
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restitució; amb pintura termoplàstica en calent reflectant.
EXECUCIÓ
1. Neteja amb escombradora on s'ha de realitzar el pintat, assegurant una superfície de
pintat neta i seca.
2. Premarcatge de la banda, amb corda de guia i marcatge de punts discontinus al llarg de
la banda, si fos necessari i així ho indiqués el responsable del contracte.
3. Pintat de la banda amb màquina pintabandes. No es pintarà si la temperatura ambient és
inferior a 4ºC.
Les característiques de les pintures a utilitzar seran les següents:
-

Termoplàstica en calent de dos components de color blanc (referència B-118 UNE48103) o groga, reflectant . La dotació per metre quadrat (m²) serà de 500 kg d’esferes i
3,000 kg de pintura.

AMIDAMENT I ABONAMENT
S’amidarà per metre lineal (m) realment pintat i s’abonarà segons el preu unitari contractualment
establert en el pressupost.
Queden inclosos en aquest preu i no es podran abonar per separat:
-

Subministrament i transport dels materials a peu d’obra.
Neteja amb escombradora mecànica de la zona a pintar.
Pintat de la banda
Les mesures de retro-reflexió necessàries.

UNITATS COMPLEMENTÀRIES
5801.- m de premarcatge per al pintat de marques viàries lineals.
5801N.- m de premarcatge per al pintat de marques viàries lineals en horari nocturn.
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CODI - OPERACIÓ

UNITAT

REVISIÓ

05031 - Pintat de zebrats amb pintura blanca acrílica
amb aigua o dissolvent, reflectant

m²

31/05/2019

05031N - Pintat de zebrats amb pintura blanca acrílica
amb aigua o dissolvent, reflectant en horari
nocturn

m²

31/05/2019

177B

178B

PRIORITAT
Prioritat 1, si són marques noves o en qualsevol carretera amb marques preexistents en un estat
dolent, segons les especificacions mínimes establertes per a la seva visibilitat. A la resta de trams
de carretera, prioritats 2 o 3.
DESCRIPCIÓ
Corresponen a aquesta operació els treballs necessaris per realitzar el pintat dels zebrats en
zones del paviment on existeixen prèviament i s’ha constatat la seva necessitat, o bé on ja
existeixen però les característiques de reflectància d’aquests han disminuït fins nivells que fan
necessària la seva restitució; amb pintura acrílica.
EXECUCIÓ
1. Neteja amb escombradora on s'ha de realitzar el pintat, assegurant una superfície de
pintat neta i seca.
2. Marcatge del zebrat, mitjançant replanteig i marcatge dels límits necessaris per a una
correcta definició i execució.
3. Pintat del zebrat mitjançant pistola o qualsevol altre procediment que garanteixi la
distribució uniforme i suficient dels elements reflectants. No es pintarà si la temperatura
ambient és inferior a 4ºC.
Les característiques de les pintures a utilitzar seran les següents:
-

Acrílica de color blanc (referència B-118 UNE-48103), reflectant. La dotació per metre
quadrat (m2) serà de 0,480 kg d’esferes i 0,720 kg de pintura.

AMIDAMENT I ABONAMENT
S’amidarà per metre quadrat (m2) realment pintat i s’abonarà segons el preu unitari
contractualment establert en el pressupost.
Queden inclosos en aquest preu i no es podran abonar per separat:
-

Subministrament i transport dels materials a peu d’obra.
Neteja amb escombradora mecànica de la zona a pintar.
Pintat del zebrat.
Les mesures de retro-reflexió necessàries.
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UNITATS COMPLEMENTÀRIES
5802.- m2 de marcatge per al pintat de marques viàries per a zebrats, símbols, fletxes i textos.
5802N.- m2 de marcatge per al pintat de marques viàries per a zebrats, símbols, fletxes i textos
en horari nocturn.
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CODI - OPERACIÓ

UNITAT

REVISIÓ

05032 - Pintat de zebrats amb pintura blanca de dos
components en fred, reflectant

m²

31/05/2019

05032N - Pintat de zebrats amb pintura blanca de dos
components en fred, reflectant en horari
nocturn

m²

31/05/2019

179B

180B

PRIORITAT
Prioritat 1, si són marques noves o en qualsevol carretera amb marques preexistents en un estat
dolent, segons les especificacions mínimes establertes per a la seva visibilitat. A la resta de trams
de carretera, prioritats 2 o 3.
DESCRIPCIÓ
Corresponen a aquesta operació els treballs necessaris per realitzar el pintat dels zebrats en
zones del paviment on existeixen prèviament i s’ha constatat la seva necessitat, o bé on ja
existeixen però les característiques de reflectància d’aquests han disminuït fins nivells que fan
necessària la seva restitució; amb pintura de dos components en fred.
EXECUCIÓ
1. Neteja amb escombradora on s'ha de realitzar el pintat, assegurant una superfície de
pintat neta i seca.
2. Marcatge del zebrat, mitjançant replanteig i marcatge dels límits necessaris per a una
correcta definició i execució.
3. Pintat del zebrat mitjançant pistola o qualsevol altre procediment que garanteixi la
distribució uniforme i suficient dels elements reflectants. No es pintarà si la temperatura
ambient és inferior a 4ºC.

Les característiques de les pintures a utilitzar seran les següents:
-

Plàstica en fred, color blanc (referència B-118 UNE-48103), reflectant. La dotació per
metre quadrat (m²) serà de 0,500 kg d’esferes i 1,200 kg de pintura.

AMIDAMENT I ABONAMENT
S’amidarà per metre quadrat (m2) realment pintat i s’abonarà segons el preu unitari
contractualment establert en el pressupost.
Queden inclosos en aquest preu i no es podran abonar per separat:
-

Subministrament i transport dels materials a peu d’obra.
Neteja amb escombradora mecànica de la zona a pintar.
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Pintat del zebrat.
Les mesures de retro-reflexió necessàries.

UNITATS COMPLEMENTÀRIES
5802.- m2 de marcatge per al pintat de marques viàries per a zebrats, símbols, fletxes i textos.
5802N.- m2 de marcatge per al pintat de marques viàries per a zebrats, símbols, fletxes i textos
en horari nocturn.
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CODI - OPERACIÓ

UNITAT

REVISIÓ

05033 - Pintat de fletxes, textos i símbols amb pintura
blanca
acrílica amb aigua o dissolvent,
reflectant

m²

31/05/2019

05033N - Pintat de fletxes, textos i símbols amb pintura
blanca
acrílica amb aigua o dissolvent,
reflectant en horari nocturn

m²

31/05/2019

181B

182B

PRIORITAT
Prioritat 1, si són marques noves o en qualsevol carretera amb marques preexistents en un estat
dolent, segons les especificacions mínimes establertes per a la seva visibilitat. A la resta de trams
de carretera, prioritats 2 o 3.
DESCRIPCIÓ
Corresponen a aquesta operació els treballs necessaris per realitzar el pintat de fletxes, textos
i símbols en zones del paviment on existeixen prèviament i s’ha constatat la seva necessitat, o
bé on ja existeixen però les característiques de reflectància d’aquests han disminuït fins nivells
que fan necessària la seva restitució; amb pintura acrílica.
EXECUCIÓ
1. Neteja amb escombradora on s'ha de realitzar el pintat, assegurant una superfície de
pintat neta i seca.
2. Marcatge de fletxa, text o símbol, mitjançant replanteig i marcatge dels límits necessaris
per a una correcta definició i execució.
3. Pintat de fletxa, text o símbol mitjançant pistola o qualsevol altre procediment que
garanteixi la distribució uniforme i suficient dels elements reflectants. No es pintarà si la
temperatura ambient és inferior a 4ºC.
Les característiques de les pintures a utilitzar seran les següents:
-

Acrílica de color blanc (referència B-118 UNE-48103), reflectant. La dotació per metre
quadrat (m2) serà de 0,480 kg d’esferes i 0,720 kg de pintura

AMIDAMENT I ABONAMENT
S’amidarà per metre quadrat (m2) realment pintat i s’abonarà segons el preu unitari
contractualment establert en el pressupost.
Queden inclosos en aquest preu i no es podran abonar per separat:
-

Subministrament i transport dels materials a peu d’obra.
Neteja amb escombradora mecànica de la zona a pintar.
Pintat de fletxa, text o símbol.
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Les mesures de retro-reflexió necessàries.

UNITATS COMPLEMENTÀRIES
5802.- m2 de marcatge per al pintat de marques viàries per a zebrats, símbols, fletxes i textos.
5802N.- m2 de marcatge per al pintat de marques viàries per a zebrats, símbols, fletxes i textos
en horari nocturn.
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CODI - OPERACIÓ

UNITAT

REVISIÓ

05034 - Pintat de fletxes, textos i símbols amb pintura
blanca de dos components en fred, reflectant

m²

31/05/2019

05034N - Pintat de fletxes, textos i símbols amb pintura
blanca de dos components en fred, reflectant
en horari nocturn

m²

31/05/2019

183B

184B

PRIORITAT
Prioritat 1, si són marques noves o en qualsevol carretera amb marques preexistents en un estat
dolent, segons les especificacions mínimes establertes per a la seva visibilitat. A la resta de trams
de carretera, prioritats 2 o 3.
DESCRIPCIÓ
Corresponen a aquesta operació els treballs necessaris per realitzar el pintat de fletxes, textos
i símbols en zones del paviment on existeixen prèviament i s’ha constatat la seva necessitat, o
bé on ja existeixen però les característiques de reflectància d’aquests han disminuït fins nivells
que fan necessària la seva restitució; amb pintura de dos components en fred.
EXECUCIÓ
1. Neteja amb escombradora on s'ha de realitzar el pintat, assegurant una superfície de
pintat neta i seca.
2. Marcatge de fletxa, text o símbol, mitjançant replanteig i marcatge dels límits necessaris
per a una correcta definició i execució.
3. Pintat de fletxa, text o símbol mitjançant pistola o qualsevol altre procediment que
garanteixi la distribució uniforme i suficient dels elements reflectants. No es pintarà si la
temperatura ambient és inferior a 4ºC.
Les característiques de les pintures a utilitzar seran les següents:
-

Plàstica en fred, color blanc (referència B-118 UNE-48103), reflectant. La dotació per
metre quadrat (m²) serà de 0,500 kg d’esferes i 1,200 kg de pintura.

AMIDAMENT I ABONAMENT
S’amidarà per metre quadrat (m2) realment pintat i s’abonarà segons el preu unitari
contractualment establert en el pressupost.
Queden inclosos en aquest preu i no es podran abonar per separat:
-

Subministrament i transport dels materials a peu d’obra.
Neteja amb escombradora mecànica de la zona a pintar.
Pintat de fletxa, text o símbol.
Les mesures de retro-reflexió necessàries.
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UNITATS COMPLEMENTÀRIES
5802.- m2 de marcatge per al pintat de marques viàries per a zebrats, símbols, fletxes i textos.
5802N.- m2 de marcatge per al pintat de marques viàries per a zebrats, símbols, fletxes i textos
en horari nocturn.
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CODI - OPERACIÓ

UNITAT

REVISIÓ

05035 - Pintat de “graella” amb pintura groga de dos
components en fred, reflectant

m²

31/05/2019

05035N - Pintat de “graella” amb pintura groga de dos
components en fred, reflectant en horari nocturn

m²

31/05/2019

185B

186B

PRIORITAT
Prioritat 1, si són marques noves o en qualsevol carretera amb marques preexistents en un estat
dolent, segons les especificacions mínimes establertes per a la seva visibilitat. A la resta de trams
de carretera, prioritats 2 o 3.
DESCRIPCIÓ
Corresponen a aquesta operació els treballs necessaris per realitzar el pintat de la “graella” en
groc, on no existia prèviament i s’ha constatat la seva necessitat, o bé on ja existia però les
característiques de reflectància d’aquesta han disminuït fins nivells que fan necessària la seva
restitució.
EXECUCIÓ
1. Neteja amb escombradora on s'ha de realitzar el pintat, assegurant una superfície de
pintat neta i seca.
2. Marcatge de les bandes.
3. Pintat de la graella amb bandes de 15 cm d’ample. No es pintarà si la temperatura
ambient és inferior a 4ºC.
Les característiques de les pintures a utilitzar seran les següents:
-

Dos components en fred de color groc i reflectant. La dotació per metre quadrat (m2)
serà de 0,500 kg d’esferes i 1,200 kg de pintura.

AMIDAMENT I ABONAMENT
S’amidarà per metre quadrat (m2) la superfície total que engloba la quadricula de la graella i
s’abonarà segons el preu unitari contractualment establert en el pressupost.
Queden inclosos en aquest preu i no es podran abonar per separat:
-

Subministrament i transport dels materials a peu d’obra.
Neteja amb escombradora mecànica de la zona a pintar.
Pintat de la graella.
Les mesures de retro-reflexió necessàries.
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UNITATS COMPLEMENTÀRIES
5802.- m2 de marcatge per al pintat de marques viàries per a zebrats, símbols, fletxes i textos.
5802N.- m2 de marcatge per al pintat de marques viàries per a zebrats, símbols, fletxes i textos
en horari nocturn.

Annex 3. Operacions de conservació
117

Plec de prescripcions tècniques

Conservació Integral litoral

CODI - OPERACIÓ

UNITAT

REVISIÓ

05040 - Col·locació de ressalts mitjançant botons en
banda de 0,10 m d’ample amb pintura blanca de
dos components en fred

m

31/05/2019

05040N - Col·locació de ressalts mitjançant botons en
banda de 0,10 m d’ample amb pintura blanca de
dos components en fred en horari nocturn

m

31/05/2019

05041 - Col·locació de ressalts mitjançant botons en
banda de 0,15 m d’ample amb pintura blanca de
dos components en fred

m

31/05/2019

05041N - Col·locació de ressalts mitjançant botons en
banda de 0,15 m d’ample amb pintura blanca de
dos components en fred en horari nocturn

m

31/05/2019

05042 - Col·locació de ressalts mitjançant botons en
banda de 0,20 m d’ample amb pintura blanca de
dos components en fred

m

31/05/2019

05042N - Col·locació de ressalts mitjançant botons en
banda de 0,20 m d’ample amb pintura blanca de
dos components en fred en horari nocturn

m

31/05/2019

187B

188B

189B

190B

191B

192B

PRIORITAT
Prioritat 1, si són ressalts nous o en qualsevol carretera amb ressalts preexistents en un estat
dolent, segons les especificacions mínimes establertes per a la seva visibilitat. A la resta de trams
de carretera, prioritats 2 o 3.
DESCRIPCIÓ
Corresponen a aquesta operació els treballs necessaris per col·locar ressalts mitjançant botons
en banda lateral o central de 0,10, 0,15 o 0,20 m d’ample, amb pintura blanca de dos
components en fred, en les calçades o vorals on no existia prèviament i s’ha constatat la seva
necessitat, o bé on ja existia però les característiques de reflectància d’aquests han disminuït fins
nivells que fan necessària la seva restitució.
EXECUCIÓ
1. Fresat dels botons a restituir, si fos necessari.
2. Neteja amb escombradora on s'ha de realitzar el pintat, assegurant una superfície de
pintat neta i seca.
3. Premarcatge de la banda, amb corda de guia i marcatge de punts discontinus al llarg
de la banda, si fos necessari i així ho indiqués el responsable del contracte.
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4. Aplicació de línies de botons amb pintura de dos components en fred i reflectant de 4
mm d’alçada, 0,75 a 1 cm de radi, cobrint l’ample de la banda i 12 cm de separació
entre botons. No s’aplicarà si la temperatura ambient és inferior a 4ºC.
L’aplicació de ressalts es farà preferentment desprès de l’aplicació de la banda de pintura, no
contemplada en aquesta operació, comprovant que siguin compatibles els ressalts amb la pintura
aplicada.
AMIDAMENT I ABONAMENT
S’amidarà per metre lineal (m) de la banda on es col·loca els botons i s’abonarà segons el
preu unitari contractualment establert en el pressupost.
Queden inclosos en aquest preu i no es podran abonar per separat:
-

Subministrament i transport dels materials a peu d’obra.

-

Neteja amb escombradora mecànica de la zona a pintar.

-

Col·locació dels botons reflectants.

-

Les mesures de retro-reflexió necessàries.

UNITATS COMPLEMENTÀRIES
5801.- m de premarcatge per al pintat de marques viàries lineals.
5801N.- m de premarcatge per al pintat de marques viàries lineals en horari nocturn.
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CODI - OPERACIÓ

UNITAT

REVISIÓ

05043 - Col·locació de ressalts mitjançant barretes en
banda de 0,10 m d’ample amb pintura blanca
termoplàstica en calent

m

31/05/2019

05043N - Col·locació de ressalts mitjançant barretes
en banda de 0,10 m d’ample amb pintura blanca
termoplàstica en calent en horari nocturn

m

31/05/2019

05044 - Col·locació de ressalts mitjançant barretes en
banda de 0,15 m d’ample amb pintura blanca
termoplàstica en calent

m

31/05/2019

05044N - Col·locació de ressalts mitjançant barretes
en banda de 0,15 m d’ample amb pintura blanca
termoplàstica en calent en horari nocturn

m

31/05/2019

05045 - Col·locació de ressalts mitjançant barretes en
banda de 0,20 m d’ample amb pintura blanca
termoplàstica en calent

m

31/05/2019

05045N - Col·locació de ressalts mitjançant barretes
en banda de 0,20 m d’ample amb pintura blanca
termoplàstica en calent en horari nocturn

m

31/05/2019

193B

194B

195B

196B

197B

198B

PRIORITAT
Prioritat 1, si són ressalts nous o en qualsevol carretera amb ressalts preexistents en un estat
dolent, segons les especificacions mínimes establertes per a la seva visibilitat. A la resta de
trams de carretera, prioritats 2 o 3.
DESCRIPCIÓ
Corresponen a aquesta operació els treballs necessaris per col·locar ressalts mitjançant barretes
en banda lateral o central de 0,10, 0,15 o 0,20 m d’ample, amb pintura blanca termoplàstica en
calent, en les calçades o vorals on no existia prèviament i s’ha constatat la seva necessitat, o bé
on ja existia però les característiques de reflectància d’aquests han disminuït fins nivells que fan
necessària la seva restitució.
EXECUCIÓ
1. Fresat de les barretes a restituir, si fos necessari.
2. Neteja amb escombradora on s'ha de realitzar el pintat, assegurant una superfície de
pintat neta i seca.
3. Premarcatge de la banda, amb corda de guia i marcatge de punts discontinus al llarg de
la banda, si fos necessari i així ho indiqués el responsable del contracte.
4. Aplicació de barretes amb pintura termoplàstica en calent i reflectant de 5 mm d’alçada,
el mateix ample que la banda i 20 cm de separació entre barretes. No s’aplicarà si la
temperatura ambient és inferior a 4ºC.
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L’aplicació de ressalts es farà preferentment desprès de l’aplicació de la banda de pintura, no
contemplada en aquesta operació, comprovant que siguin compatibles els ressalts amb la pintura
aplicada.
AMIDAMENT I ABONAMENT
S’amidarà per metre lineal (m) de la banda on es col·loca les barretes i s’abonarà segons el
preu unitari contractualment establert en el pressupost.
Queden inclosos en aquest preu i no es podran abonar per separat:
-

Subministrament i transport dels materials a peu d’obra.

-

Neteja amb escombradora mecànica de la zona a pintar.

-

Col·locació dels ressalts.

-

Les mesures de retro-reflexió necessàries.

UNITATS COMPLEMENTÀRIES
5801.- m de premarcatge per al pintat de marques viàries lineals.
5801N.- m de premarcatge per al pintat de marques viàries lineals en horari nocturn.
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CODI- OPERACIÓ

UNITAT

REVISIÓ

05046 - Col·locació de bandes transversals d’alerta
amb ressalts de pastilles de pintura de dos
components en fred

m

31/05/2019

05046N - Col·locació de bandes transversals d’alerta
amb ressalts de pastilles de pintura de dos
components en fred en horari nocturn

m

31/05/2019

199B

200B

PRIORITAT
Prioritat 1, si són ressalts nous o en qualsevol carretera amb ressalts preexistents en un estat
dolent, segons les especificacions mínimes establertes per a la seva visibilitat. A la resta de trams
de carretera, prioritats 2 o 3.
DESCRIPCIÓ
Corresponen a aquesta operació els treballs necessaris per col·locar bandes transversals
reductores de velocitat de 50 cm d’ample, amb tres fileres de pastilles de pintura de dos
components en fred, en les calçades on no existia prèviament i s’ha constatat la seva necessitat,
o bé on ja existia però les característiques de reflectància d’aquestes han disminuït fins nivells
que fan necessària la seva restitució.
EXECUCIÓ
1. Fresat de les pastilles a restituir, si fos necessari.
2. Neteja amb escombradora on s'ha de col·locar la banda de pastilles, assegurant una
superfície de pintat neta i seca.
3. Marcatge de la banda, mitjançant replanteig i marcatge dels límits necessaris per a una
correcta definició i execució, si fos necessari i així ho indiqués el responsable del
contracte.
4. Col·locació de les tres fileres de pastilles amb pintura de dos components en fred i
reflectant, d’acord amb la instrucció tècnica per a la instal·lació de reductors de velocitat
i bandes transversals d’alerta del Ministerio de Fomento, i el pintat de la banda de pintura
corresponent. No s’aplicarà si la temperatura ambient és inferior a 4ºC.

AMIDAMENT I ABONAMENT
S’amidarà per metre lineal (m) de banda on es col·loquen les tres fileres de pastilles i
s’abonarà segons el preu unitari contractualment establert en el pressupost.
Queden inclosos en aquest preu i no es podran abonar per separat:
-

Subministrament i transport dels materials a peu d’obra.

-

Neteja amb escombradora mecànica de la zona.
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-

Col·locació de les tres fileres de pastilles i pintat de la banda.

-

Les mesures de retro-reflexió necessàries.

UNITATS COMPLEMENTÀRIES
5802.- m2 de marcatge per al pintat de marques viàries per a zebrats, símbols, fletxes i textos.
5802N.- m2 de marcatge per al pintat de marques viàries per a zebrats, símbols, fletxes i textos
en horari nocturn.
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CODI - OPERACIÓ

UNITAT

REVISIÓ

05047 - Pintat de superfície amb pintura de dos
components en fred rugosa en vermell (RAL
3020 amb pistola i RAL 3008R manual) i
reflectant

m2

31/05/2019

05047N - Pintat de superfície amb pintura de dos
components en fred rugosa en vermell (RAL
3020 amb pistola i RAL 3008R manual) i
reflectant en horari nocturn

m2

31/05/2019

201B

202B

PRIORITAT
Prioritat 1, si són marques noves o en qualsevol carretera amb marques preexistents en un estat
dolent, segons les especificacions mínimes establertes per a la seva visibilitat. A la resta de trams
de carretera, prioritats 2 o 3.
DESCRIPCIÓ
Corresponen a aquesta operació els treballs necessaris per realitzar el pintat d'una superfície
amb dos components en fred i acabat rugós, en color vermell RAL 3020, on no existia prèviament
i s’ha constatat la seva necessitat, o bé on ja existia però les característiques de reflectància
d’aquesta han disminuït fins nivells que fan necessària la seva restitució.
EXECUCIÓ
1. Neteja amb escombradora de les zones on s'ha de realitzar el pintat, assegurant una
superfície de pintat neta i seca.
2. Marcatge de la superfície, mitjançant replanteig i marcatge dels límits necessaris per a
una correcta definició i execució, si fos necessari i així ho indiqués el responsable del
contracte.
3. Pintat de la superfície. No es pintarà si la temperatura ambient és inferior a 4ºC.

AMIDAMENT I ABONAMENT
S’amidarà per metre quadrat (m2) realment pintat i s’abonarà segons el preu unitari
contractualment establert en el pressupost.
Queden inclosos en aquest preu i no es podran abonar per separat:
-

Subministrament i transport dels materials a peu d’obra.

-

Neteja amb escombradora mecànica de la zona.

-

Pintat de la superfície.

-

Les mesures de retro-reflexió necessàries.
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UNITATS COMPLEMENTÀRIES
5802.- m2 de marcatge per al pintat de marques viàries per a zebrats, símbols, fletxes i textos.
5802N.- m2 de marcatge per al pintat de marques viàries per a zebrats, símbols, fletxes i textos
en horari nocturn.
5882.- m2 de pintat manual amb pintura vermella de doble component, rugosa amb microesferes.
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CODI - OPERACIÓ

UNITAT

REVISIÓ

05048 - Pintat d’hectòmetre

u

31/05/2019

05048N - Pintat d’hectòmetre en horari nocturn

u

31/05/2019

203B

204B

PRIORITAT
Prioritat 1, 2 o 3 segons les distorsions ocasionades al trànsit.
DESCRIPCIÓ
Corresponen a aquesta operació els treballs necessaris per realitzar el pintat del valor de
l’hectòmetre al voral de la carretera, segons les instruccions que doni el responsable del
contracte.
EXECUCIÓ
1. Neteja manual de les zones on s'ha de realitzar el pintat, assegurant una superfície de
pintat neta i seca.
2. Premarcatge de la ubicació de l’hectòmetre, mitjançats replanteig i marcatge dels punts
necessaris per a una correcta definició i execució, si fos necessari i així ho indiqués el
responsable facultatiu.
3. Pintat del número corresponent a l’hectòmetre. El pintat es farà amb pintura alcídica o
acrílica de color groc i la dimensió serà 20 cm d’alt. La realització del número es farà
mitjançant pistola o qualsevol altre procediment que garanteixi la distribució uniforme i
suficient dels elements reflectants. No es pintarà si la temperatura ambient és inferior a
4ºC.
Les característiques de les pintures a utilitzar seran les següents:
-

Acrílica de color groc i reflectant. La dotació per metre quadrat (m2) serà de 0,480 kg
d’esferes i 0,720 Kg de pintura.

AMIDAMENT I ABONAMENT
S’amidarà per unitat (u) realment pintada i s’abonarà segons el preu unitari contractualment
establert en el pressupost.
Queden inclosos en aquest preu i no es podran abonar per separat:
-

Subministrament i transport dels materials a peu d’obra.
Neteja manual de la zona a pintar.
Premarcatge i pintat de l’hectòmetre.
Les mesures de retro-reflexió necessàries.
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UNITATS COMPLEMENTÀRIES
No se’n consideren.
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CODI - OPERACIÓ

UNITAT

REVISIÓ

05051 - Esborrat de qualsevol marca viària amb
fresadora

m²

31/05/2019

05051N - Esborrat de qualsevol marca viària amb
fresadora en horari nocturn

m²

31/05/2019

05052 - Esborrat de qualsevol marca viària amb raig de
sorra o granallat

m²

31/05/2019

05052N - Esborrat de qualsevol marca viària amb raig
de sorra o granallat en horari nocturn

m²

31/05/2019

05053 - Esborrat de qualsevol marca viària amb aigua
a pressió

m²

31/05/2019

05053N - Esborrat de qualsevol marca viària amb
aigua a pressió en horari nocturn

m²

31/05/2019

205B

206B

207B

208B

209B

210B

PRIORITAT
Prioritat 1, 2 o 3 segons les distorsions ocasionades al trànsit.
DESCRIPCIÓ
Corresponen a aquesta operació els treballs necessaris d’esborrat d’elements de la
senyalització horitzontal: línies, zebrats, fletxes, textos, símbols i ressalts, donat que la seva
funció ha quedat obsoleta o que convé substituir-los per altres diferents, sempre per indicació
del responsable del contracte.
EXECUCIÓ
1. Esborrat dels elements de la senyalització horitzontal: línies, zebrats, fletxes, textos,
símbols i ressalts, mitjançant un dels següents mètodes:
• Mitjançant fresadora mecànica i l’aplicació posterior, si calgués, d’un
microaglomerat en fred en la zona fresada.
• Mitjançant projecció de sorra o granallat a pressió.
• Mitjançant projecció d’aigua a pressió i l’aplicació prèvia de decapants si fos
necessari.
2. Escombrat manual o mecànic dels productes sobrants i transport a l’abocador autoritzat.

AMIDAMENT I ABONAMENT
S'amidarà per metre quadrat (m2) realment esborrat (en el cas de ressalts s’amidarà la
superfície que contingui els ressalts), i s'abonarà segons els preus unitaris d’esborrat amb
fresadora, raig de sorra o granallat, o amb aigua a pressió i decapants, contractualment
establerts en el pressupost.
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Queden inclosos en aquest preu i no es podran abonar per separat:
-

Tots els materials i medis necessaris per garantir la bona execució de l'operació, així
com les feines de tot tipus necessàries per referenciar els treballs.
Escombrat manual o mecànic dels productes sobrants i transport a l’abocador
autoritzat.

El mètode a utilitzar per a l'esborrat dels elements de senyalització horitzontal serà fixat pel
responsable del contracte.
A petició del responsable del contracte, i amb la finalitat d’evitar la percepció del fresat, es
podrà aplicar a l’operació núm. 05051 (o 05051N), un acabat amb microaglomerat en fred,
operació núm. 05054 (o 05054N).
UNITATS COMPLEMENTÀRIES
No se’n consideren.
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CODI - OPERACIÓ

UNITAT

REVISIÓ

05054 - Aplicació manual de microaglomerat en fred
en zones localitzades

m2

31/05/2019

05054N - Aplicació manual de microaglomerat en fred
en zones localitzades en horari nocturn

m2

31/05/2019

211B

212B

PRIORITAT
Prioritat 2 o 3, excepte quan tingui per objecte corregir zones fresades que provoquen
confusions d’interpretació de la senyalització horitzontal, en aquest cas serà prioritat 1.
DESCRIPCIÓ
Aplicació sobre zones localitzades de la calçada prèviament fresades o malmeses d’un
microaglomerat en fred, per regularitzar la superfície i evitar confusions en la interpretació de la
senyalització horitzontal.
EXECUCIÓ
1. Escombrat manual o mecànic i neteja de la superfície a tractar.
2. Estesa de la beurada en una o més capes. La beurada serà del tipus MICROF8, amb la
dotació necessària per enrasar la superfície.
S’evitarà el pas del trànsit fins que es produeixi el trencament de l’emulsió.
AMIDAMENT I ABONAMENT
S’amidarà per metre quadrat (m2) realment executat i s’abonarà segons el preu contractualment
establert en el pressupost.
Queden inclosos en aquest preu i no es podran abonar per separat:
-

L’escombrada manual o mecànica i neteja de la superfície.
El subministrament i la col·locació del microaglomerat en fred, previs assaigs, segons la
fórmula de treball que abans establirà el responsable.
La retirada i el transport a l’abocador autoritzat dels materials sobrants.

UNITATS COMPLEMENTÀRIES
No se’n consideren.
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CODI - OPERACIÓ

UNITAT

REVISIÓ

05074 - Trasllat de l’equip de pintura acrílica o de dos
components en fred des del seu centre de
treball

u

31/05/2019

05075 - Trasllat de l’equip de pintura termoplàstica en
calent des del seu centre de treball

u

31/05/2019

213B

214B

PRIORITAT
Prioritat 1, 2 o 3 segons les necessitats del servei.
DESCRIPCIÓ
Trasllat de l’equip de pintura des del seu centre de treball al lloc d’utilització.
EXECUCIÓ
1. Desplaçament al lloc d’ús de l’equip de pintura.
2. Recollida de l’equip i transport a la base de sortida.

AMIDAMENT I ABONAMENT
S’amidarà per unitat (u) de trasllat de l’equip de pintura des del seu centre de treball, i s’abonarà
segons el preu unitari contractualment establert en el pressupost.
Queden inclosos en aquest preu i no es podran abonar per separat:
-

Desplaçament al lloc d’ús de l’equip de pintura.
Desplaçaments entre actuacions d’una mateixa campanya dins de l’àmbit del contracte.
Trasllat de l’equip al seu centre de treball.

UNITATS COMPLEMENTÀRIES
No se’n consideren.

Annex 3. Operacions de conservació
131

Plec de prescripcions tècniques

Conservació Integral litoral

CODI - OPERACIÓ

UNITAT

REVISIÓ

m

31/05/2019

05076 - Col·locació de banda provisional o permanent
d’alt rendiment per a senyalització horitzontal

215B

PRIORITAT
Prioritat 2.
DESCRIPCIÓ
Corresponen a aquesta operació els treballs necessaris per a l’estesa i col·locació de banda
provisional o permanent entre 10 i 20 cm d’amplada, superposada al paviment i aplicada en
eixos o línies de vorals, dissenyada amb relleu i amb contingut de microesferes ceràmiques
reflectants, fins i tot en condicions d’humitat, resistents a l’abrasió, embegudes en un
recobriment de poliuretà de gran durada. El gruix nominal de la banda és de 1,6 mm.
La luminància específica d’acord amb la norma ASTM-D4061 serà de:
Angle d’entrada
Angle d’observació
Luminància específica

Blanc

Groc

86,0 – 86,5

86,0 – 86,5

0,2 – 1,0

0,2 - 1,0

1100 - 700

800 - 1500

( mcd.*pie exp(-2))*pie exp(-1)
El valor mig de la resistència mínima a l’esllavissament que ha de proporcionar la cinta és de 45
SRT, d’acord amb la norma ASTM E303.
La cinta es lligarà al paviment mitjançant adhesiu polvoritzable.
EXECUCIÓ
1. Premarcatge.
2. Polvorització de l’adhesiu sobre la cinta.
3. Col·locació de la cinta.

AMIDAMENT I ABONAMENT
S’amidarà per metre (m) realment col·locat i s’abonarà segons preus unitaris contractualment
establerts en el pressupost.
Queden inclosos en aquest preu i no es podran abonar per separat:
-

Desmuntatge, retirada i transport dels materials deteriorats a l’abocador autoritzat.
Col·locació de la banda.
Retirada de la banda en el cas de què sigui provisional.
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UNITATS COMPLEMENTÀRIES
5803.-m de banda permanent de 10 cm d’amplada.
5804.-m de banda permanent de 12 cm d’amplada.
5805.-m de banda permanent de 15 cm d’amplada.
5806.-m de banda permanent de 20 cm d’amplada.
5807.-m de banda provisional de color groc de 10 cm d’amplada.
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CODI - OPERACIÓ

UNITAT

REVISIÓ

06001 - Col·locació, manteniment i retirada de
senyalització d’encarrilament per motius
diferents al d'execució d'altres operacions

u

31/05/2019

06001N - Col·locació, manteniment i retirada de
senyalització d’encarrilament per motius
diferents al d'execució d'altres operacions en
horari nocturn

u

31/05/2019

216B

217B

PRIORITAT
Sempre prioritat 1.
DESCRIPCIÓ
Corresponen a aquesta operació els treballs necessaris per establir, mantenir i retirar una
senyalització d’encarrilament del trànsit, que té un objecte diferent del de facilitar l’execució
d’una altra operació i que no es porta a terme pels serveis de vigilància, raó per la qual aquesta
unitat només serà d’aplicació en períodes excepcionals, o quan així ho indiqui el responsable.
EXECUCIÓ
1.
2.
3.
4.

Trasllat de la persona o l’equip oportú per establir la senyalització necessària.
Establir senyals i dispositius de seguretat.
Manteniment de la senyalització mentre sigui necessària.
Retirar la senyalització quan deixa de ser-ho.

AMIDAMENT I ABONAMENT
S’abonarà per unitat (u) de senyalització establerta, conservada i retirada segons el preu unitari
establert en el pressupost.
Queden inclosos en aquest preu i no es podran abonar per separat, tots els materials i mitjans
necessaris per garantir la bona execució de l’operació, així com les feines de tot tipus necessàries
per referenciar els treballs, comprovar les condicions d’execució i ressenyar tot tipus d’informació.
No es pot reclamar pagament addicional per cap concepte.
UNITATS COMPLEMENTÀRIES
No se’n consideren.
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CODI - OPERACIÓ

UNITAT

REVISIÓ

06031 - Recol·locació o col·locació de senyal o cartell
petit (S ≤ 1 m2)

u

31/05/2019

06061 -Recol·locació o col·locació de cartell gros (S >
1 m2)

m2

31/05/2019

218B

219B

PRIORITAT
Prioritat 1 i 3.
DESCRIPCIÓ
Aquesta operació s’executarà de manera programada, quan convingui recol·locar o col·locar un
senyal, cartell o mirall convex, inclosos els seus suports (pals, pòrtics i banderoles) i la seva
fonamentació, aprofitant els elements antics que es pugui.
Es considera cartell gros el que té una superfície superior a un metre quadrat (1 m2).
EXECUCIÓ
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

Desmuntatge del senyal o cartell antic, si escau.
Excavació del fonament del senyal o cartell.
Col·locació del suport del senyal o cartell.
Formigonada del fonament amb formigó tipus HM-20 N/mm2. L’ordre de col·locació del
suport i fonamentació dependrà del tipus de senyal. Amb cartells d’alumini, primer es
farà el fonament i desprès es muntarà el suport.
Subjecció del senyal o cartell al suport.
Retirada dels materials sobrants a l’abocador autoritzat, fins i tot les fonamentacions
antigues.
Marcatge tant en els suports d’alumini i fusible com en les bases dels suports, mitjançant
encunyació.
Identificació al darrere del senyal, mitjançant adhesius, que informarà de la data de
fabricació, del fabricant i de l’organisme propietari del senyal.

Es posaran nous els components del senyal o cartell antic que estiguin malmesos.
AMIDAMENT I ABONAMENT
S’amidarà per unitat (u) o metre quadrat (m2) realment col·locat, segons correspongui, i
s’abonarà segons el preu unitari contractualment establert en el pressupost.
Queden inclosos en aquest preu i no es podran abonar per separat:
-

Desmuntatge, retirada i transport dels materials deteriorats a l’abocador autoritzat.
Excavació del fonament, col·locació del suport i subjecció del senyal.
Marcatge tant en els suports d’alumini i fusible com en les bases dels suport, mitjançant
encunyació.
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Identificació, al darrere del senyal, mitjançant adhesius, que informarà de la data de
fabricació, del fabricant i de l’organisme propietari del senyal.

UNITATS COMPLEMENTÀRIES
5525.- m3 de formigó HM-20, inclosos col·locació, vibrat i curat.
5808.- u de senyal d’alumini, de reflectància de classe RA2, de qualsevol senyal de la sèrie de
600 mm, inclou triangle de 900 mm i rectangle de 600x900 mm. Inclosos elements de subjecció
al suport.
5809.- u de senyal d’alumini, de reflectància de classe RA3, de qualsevol senyal de la sèrie de
600 mm, inclou triangle de 900 mm i rectangle de 600x900 mm. Inclosos elements de subjecció
al suport.
5811.- u de senyal d’alumini, de reflectància de classe RA2, de qualsevol senyal de la sèrie de
900 mm, inclou triangle de 1.350 mm i rectangle de 900x1.350 mm. Inclosos elements de
subjecció al suport.
5812.- u de senyal d’alumini, de reflectància de classe RA3, de qualsevol senyal de la sèrie de
900 mm, inclou triangle de 1.350 mm i rectangle de 900x1.350 mm. Inclosos elements de
subjecció al suport.
5814.- u de senyal d’alumini, de reflectància de classe RA2, de qualsevol senyal de la sèrie de
1.200 mm, inclou triangle de 1.750 mm i rectangle de 1.200x1.750 mm. Inclosos elements de
subjecció al suport.
5815.- u de senyal d’alumini, de reflectància de classe RA3, de qualsevol senyal de la sèrie de
1.200 mm, inclou triangle de 1.750 mm i rectangle de 1.200x1.750 mm. Inclosos elements de
subjecció al suport.
5816.- m2 de plafó complementari d’acer o alumini, de reflectància de classe RA1. Inclosos
elements de subjecció al suport.
5817.- m2 de plafó complementari d’acer o alumini, de reflectància de classe RA2. Inclosos
elements de subjecció al suport.
5818.- m2 de plafó complementari d’acer o alumini, de reflectància de classe RA3. Inclosos
elements de subjecció al suport.
5821.- m2 de cartell d’acer, d’una peça o en làmines, de reflectància de classe RA1. Inclosos
elements de subjecció al suport.
5822.- m2 de cartell d’acer, d’una peça o en làmines, de reflectància de classe RA2. Inclosos
elements de subjecció al suport.
5823.- m2 de cartell d’acer, d’una peça o en làmines, de reflectància de classe RA3. Inclosos
elements de subjecció al suport.
5824.- m2 de cartell d’alumini, d’una peça o en làmines, de reflectància de classe RA1. Inclosos
elements de subjecció al suport.
5825.- m2 de cartell d’alumini, d’una peça o en làmines, de reflectància de classe RA2. Inclosos
elements de subjecció al suport.
5826.- m2 de cartell d’alumini, d’una peça o en làmines, de reflectància de classe RA3. Inclosos
elements de subjecció al suport.
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5827.- m2 de làmina adhesiva, de reflectància de classe RA1.
5828.- m2 de làmina adhesiva, de reflectància de classe RA2.
5829.- m2 de làmina adhesiva, de reflectància de classe RA3.
5831.- m de suport d’acer galvanitzat, de secció rectangular de 80x40x2 mm.
5832.- m de suport d’acer galvanitzat, de secció rectangular de 100x50x3 mm.
5833.- m de suport d’acer galvanitzat, de secció rectangular de 120x60x4 mm.
5834.- m de suport d’acer galvanitzat, de secció circular de diàmetre 60x3,2 mm.
5835.- u de suport d’acer galvanitzat, en banderola amb un tram de corba, per a vorals estrets
en població o llocs especials, de secció circular de diàmetre 60x3,2 mm.
5836.- u de pòrtic d’acer galvanitzat per a 3 carrils, inclòs muntatge.
5837.- u de pòrtic d’acer galvanitzat per a 2 carrils, inclòs muntatge.
5838.- u de banderola d’acer galvanitzat per a cartells, inclòs muntatge.
5839.- u de pòrtic d’alumini per a 3 carrils, inclòs muntatge.
5840.- u de pòrtic d’alumini per a 2 carrils, inclòs muntatge.
5841.- u de banderola d’alumini per a cartells, inclòs muntatge.
5845.- Kg d’acer laminat galvanitzat.
5851.- m de suport d’alumini tipus MA, de diàmetre de 60 mm. Inclosos tap i collarí de canvi de
secció.
5852.- m de suport d’alumini tipus MB, de diàmetre de 76 mm. Inclosos tap i collarí de canvi de
secció.
5853.- m de suport d’alumini tipus MC, de diàmetre de 90 mm. Inclosos tap i collarí de canvi de
secció.
5854.- m de suport d’alumini tipus MD, de diàmetre de 114 mm. Inclosos tap i collarí de canvi
de secció.
5855.- m de suport d’alumini tipus ME, de diàmetre de 140 mm. Inclosos tap i collarí de canvi
de secció.
5856.- m de suport d’alumini tipus MF, de diàmetre de 140 mm. Inclosos tap i collarí de canvi
de secció.
5857.- m de suport d’alumini tipus MG, de diàmetre de 168 mm. Inclòs tap.
5858.- m de suport d’alumini tipus MH, de diàmetre de 168 mm. Inclòs tap.
5859.- u de placa d’ancoratge amb perns, per a qualsevol suport.
5860.- u de brida de peu de fosa d’alumini per a qualsevol diàmetre.
5870.- m de suport fusible d’acer galvanitzat, designació MD, per a senyal de trànsit. Inclou peça
d’unió al suport d’alumini de 90 mm de diàmetre. Nivell de seguretat passiva 2 segons norma
UNE EN-12767.
5871.- m de suport fusible d’acer galvanitzat, designació ME, per a senyal de trànsit. Inclou peça
d’unió al suport d’alumini de 90 mm de diàmetre. Nivell de seguretat passiva 2 segons norma
UNE EN-12767.
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5872.- m de suport fusible d’acer galvanitzat, designació MF, per a senyal de trànsit. Inclou peça
d’unió al suport d’alumini de 90 mm de diàmetre. Nivell de seguretat passiva 2 segons norma
UNE EN-12767.
5873.- m de suport fusible d’acer galvanitzat, designació MG, per a senyal de trànsit. Inclou peça
d’unió al suport d’alumini de 140 mm de diàmetre. Nivell de seguretat passiva 2 segons norma
UNE EN-12767.
5874.- m de suport fusible d’acer galvanitzat, designació MH, per a senyal de trànsit. Inclou peça
d’unió al suport d’alumini de 140 mm de diàmetre. Nivell de seguretat passiva 2 segons norma
UNE EN-12767.
5875.- m de suport fusible per a senyal de trànsit, de diàmetre de 140 mm i designació MD,
construït en un sol tram de polièster reforçat amb fibra de vidre (PRFV) i recobert amb poliolefina,
segons norma UNE EN-12899-1, nivell de seguretat passiva 2 segons norma UNE EN-12767.
5876.- m de suport fusible per a senyal de trànsit, de diàmetre de 168 mm i designació ME,
construït en un sol tram de polièster reforçat amb fibra de vidre (PRFV) i recobert amb poliolefina,
segons norma UNE EN-12899-1, nivell de seguretat passiva 2 segons norma UNE EN-12767.
5877.- m de suport fusible per a senyal de trànsit, de diàmetre de 219 mm i designació MF,
construït en un sol tram de polièster reforçat amb fibra de vidre (PRFV) i recobert amb poliolefina,
segons norma UNE EN-12899-1, nivell de seguretat passiva 2 segons norma UNE EN-12767.
5878.- m de suport fusible per a senyal de trànsit, de diàmetre de 219 mm i designació MG,
construït en un sol tram de polièster reforçat amb fibra de vidre (PRFV) i recobert amb poliolefina,
segons norma UNE EN-12899-1, nivell de seguretat passiva 2 segons norma UNE EN-12767.
5879.- m de suport fusible per a senyal de trànsit, de diàmetre de 273 mm i designació MH,
construït en un sol tram de polièster reforçat amb fibra de vidre (PRFV) i recobert amb poliolefina,
segons norma UNE EN-12899-1, nivell de seguretat passiva 2 segons norma UNE EN-12767.
5880.- u de mirall convex de 60 cm de diàmetre per a trànsit, inclosos elements de subjecció.
5881.- u de mirall convex de 90 cm. de diàmetre per a trànsit, inclosos elements de subjecció.
5883.- u de senyal d’acer, de reflectància de classe RA2, de qualsevol senyal de la sèrie de 600
mm, inclou triangle de 900 mm i rectangle de 600x900 mm. Inclosos elements de subjecció al
suport.
5884.- u de senyal d’acer, de reflectància de classe RA3, de qualsevol senyal de la sèrie de 600
mm, inclou triangle de 900 mm i rectangle de 600x900 mm. Inclosos elements de subjecció al
suport.
5886.- u de senyal d’acer, de reflectància de classe RA2, de qualsevol senyal de la sèrie de 900
mm, inclou triangle de 1.350 mm i rectangle de 900x1.350 mm. Inclosos elements de subjecció
al suport.
5887.- u de senyal d’acer, de reflectància de classe RA3, de qualsevol senyal de la sèrie de 900
mm, inclou triangle de 1.350 mm i rectangle de 900x1.350 mm. Inclosos elements de subjecció
al suport.
5889.- u de senyal d’acer, de reflectància de classe RA2, de qualsevol senyal de la sèrie de
1.200 mm, inclou triangle de 1.750 mm i rectangle de 1.200x1.750 mm. Inclosos elements de
subjecció al suport.
5890.- u de senyal d’acer, de reflectància de classe RA3, de qualsevol senyal de la sèrie de
1.200 mm, inclou triangle de 1.750 mm i rectangle de 1.200x1.750 mm. Inclosos elements de
subjecció al suport.
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5863.- u de senyal reflexiu d'acer galvanitzat o d'alumini HI nivell 2 triangular de 175 de costat,
una cara amb missatge (qualsevol referència de la normativa vigent) i l'altra cara gris, tipus
"llibre", inclosos elements de fixació.
5864.- u de senyal reflexiu d'acer galvanitzat o d'alumini HI nivell 2 triangular de 135 de costat,
una cara amb missatge (qualsevol referència de la normativa vigent) i l'altra cara gris, tipus
"llibre", inclosos elements de fixació.
5895.- u de suport fusible per a senyal de lamel·les d'alumini de 2400x2400mm, i designació
Mx4 MH, de 5000mm d'alçada, incloses abraçadora base i brida de 140mm de diàmetre.
5896.- u de suport fusible per a senyal de lamel·les d'alumini de 2000x1600mm, i designació
Mx4 MF, de 4200mm d'alçada, incloses abraçadora base i brida de 90mm de diàmetre.
5897.- u de suport fusible per a senyal de lamel·les d'alumini de 3500x2100mm, i designació
Mx4 MH, de 4700mm d'alçada, incloses abraçadora base i brida de 140mm de diàmetre i esforç
central.
5898.- u de perfil IPE 120, platina de 8 mm d'espessor i placa 20x20x8 mm per a fonamentació
d'acer galvanitzat (recuperable).
5899. - m de suport d’acer galvanitzat, de secció rectangular de 100x50x3 mm amb placa
20x20x8 mm a la base per a fonamentació d'acer galvanitzat (recuperable).
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CODI - OPERACIÓ

UNITAT

REVISIÓ

u

31/05/2019

m2

31/05/2019

06041 - Reposició de senyal o cartell petit (S ≤ 1 m2)

220B

06071 - Reposició de cartell gros (S > 1 m2)

221B

PRIORITAT
Prioritat 1 i 3.
DESCRIPCIÓ
Aquesta operació s’aplicarà quan convingui procedir a una renovació de senyals, cartells o mirall
convex, que no impliqui renovar-ne la fonamentació.
Es considera cartell gros el que té una superfície superior a un metre quadrat (1 m2).
EXECUCIÓ
1.
2.
3.
4.

Desmuntatge del senyal o cartell antic.
Substitució del suport, si escau.
Subjecció del senyal o cartell al suport.
Marcatge tant en els suports d’alumini i fusible com en les bases dels suports, mitjançant
encunyació.
5. Identificació al darrere del senyal, mitjançant adhesius, que informarà de la data de
fabricació, del fabricant i del organisme propietari del senyal.
Els senyals o cartells reposats es retiraran a l’abocador autoritzat.
AMIDAMENT I ABONAMENT
S’amidarà per unitat (u) o per metre quadrat (m2) realment reposat, segons correspongui, i
s’abonarà segons el preu unitari contractualment establert en el pressupost.
Queden inclosos en aquest preu i no es podran abonar per separat:
-

Desmuntatge, retirada i transport dels materials deteriorats a l’abocador autoritzat.
Col·locació del suport, si és convenient, i subjecció del senyal.
Marcatge tant en els suports d’alumini i fusible com en les bases dels suport,
mitjançant encunyació.
Identificació al darrere del senyal, mitjançant adhesius, que informarà de la data de
fabricació, del fabricant i de l’organisme propietari del senyal.

UNITATS COMPLEMENTÀRIES
5808.- u de senyal d’alumini, de reflectància de classe RA2, de qualsevol senyal de la sèrie de
600 mm, inclou triangle de 900 mm i rectangle de 600x900 mm. Inclosos elements de subjecció
al suport.
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5809.- u de senyal d’alumini, de reflectància de classe RA3, de qualsevol senyal de la sèrie de
600 mm, inclou triangle de 900 mm i rectangle de 600x900 mm. Inclosos elements de subjecció
al suport.
5811.- u de senyal d’alumini, de reflectància de classe RA2, de qualsevol senyal de la sèrie de
900 mm, inclou triangle de 1.350 mm i rectangle de 900x1.350 mm. Inclosos elements de
subjecció al suport.
5812.- u de senyal d’alumini, de reflectància de classe RA3, de qualsevol senyal de la sèrie de
900 mm, inclou triangle de 1.350 mm i rectangle de 900x1.350 mm. Inclosos elements de
subjecció al suport.
5814.- u de senyal d’alumini, de reflectància de classe RA2, de qualsevol senyal de la sèrie de
1.200 mm, inclou triangle de 1.750 mm i rectangle de 1.200x1.750 mm. Inclosos elements de
subjecció al suport.
5815.- u de senyal d’alumini, de reflectància s de classe RA3, de qualsevol senyal de la sèrie
de 1.200 mm, inclou triangle de 1.750 mm i rectangle de 1.200x1.750 mm. Inclosos elements
de subjecció al suport.
5816.- m2 de plafó complementari d’acer o alumini, de reflectància de classe RA1. Inclosos
elements de subjecció al suport.
5817.- m2 de plafó complementari d’acer o alumini, de reflectància de classe RA2. Inclosos
elements de subjecció al suport.
5818.- m2 de plafó complementari d’acer o alumini, de reflectància de classe RA3. Inclosos
elements de subjecció al suport.
5821.- m2 de cartell d’acer, d’una peça o en làmines, de reflectància de classe RA1. Inclosos
elements de subjecció al suport.
5822.- m2 de cartell d’acer, d’una peça o en làmines, de reflectància de classe RA2. Inclosos
elements de subjecció al suport.
5823.- m2 de cartell d’acer, d’una peça o en làmines, de reflectància de classe RA3. Inclosos
elements de subjecció al suport.
5824.- m2 de cartell d’alumini, d’una peça o en làmines, de reflectància de classe RA1. Inclosos
elements de subjecció al suport.
5825.- m2 de cartell d’alumini, d’una peça o en làmines, de reflectància de classe RA2. Inclosos
elements de subjecció al suport.
5826.- m2 de cartell d’alumini, d’una peça o en làmines, de reflectància s de classe RA3.
Inclosos elements de subjecció al suport.
5827.- m2 de làmina adhesiva, de reflectància de classe RA1.
5828.- m2 de làmina adhesiva, de reflectància de classe RA2.
5829.- m2 de làmina adhesiva, de reflectància de classe RA3.
5831.- m de suport d’acer galvanitzat, de secció rectangular de 80x40x2 mm.
5832.- m de suport d’acer galvanitzat, de secció rectangular de 100x50x3 mm.
5833.- m de suport d’acer galvanitzat, de secció rectangular de 120x60x4 mm.
5834.- m de suport d’acer galvanitzat, de secció circular de diàmetre 60x3,2 mm.
5835.- u de suport d’acer galvanitzat, en banderola amb un tram de corba, per a vorals estrets
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en població o llocs especials, de secció circular de diàmetre de 60x3,2 mm.
5845.- Kg d’acer laminat galvanitzat.
5851.- m de suport d’alumini tipus MA, de diàmetre de 60 mm. Inclosos tap i collarí de canvi de
secció.
5852.- m de suport d’alumini tipus MB, de diàmetre de 76 mm. Inclosos tap i collarí de canvi de
secció.
5853.- m de suport d’alumini tipus MC, de diàmetre de 90 mm. Inclosos tap i collarí de canvi de
secció.
5854.- m de suport d’alumini tipus MD, de diàmetre de 114 mm. Inclosos tap i collarí de canvi
de secció.
5855.- m de suport d’alumini tipus ME, de diàmetre de 140 mm. Inclosos tap i collarí de canvi
de secció.
5856.- m de suport d’alumini tipus MF, de diàmetre de 140 mm. Inclosos tap i collarí de canvi
de secció.
5857.- m de suport d’alumini tipus MG, de diàmetre de 168 mm. Inclòs tap.
5858.- m de suport d’alumini tipus MH, de diàmetre de 168 mm. Inclòs tap.
5859.- u de placa d’ancoratge amb perns, per a qualsevol suport.
5860.- u de brida de peu de fosa d’alumini per a qualsevol diàmetre.
5870.- m de suport fusible d’acer galvanitzat, designació MD, per a senyal de trànsit. Inclou peça
d’unió al suport d’alumini de 90 mm de diàmetre. Nivell de seguretat passiva 2 segons norma
UNE EN-12767.
5871.- m de suport fusible d’acer galvanitzat, designació ME, per a senyal de trànsit. Inclou peça
d’unió al suport d’alumini de 90 mm de diàmetre. Nivell de seguretat passiva 2 segons norma
UNE EN-12767.
5872.- m de suport fusible d’acer galvanitzat, designació MF, per a senyal de trànsit. Inclou peça
d’unió al suport d’alumini de 90 mm de diàmetre. Nivell de seguretat passiva 2 segons norma
UNE EN-12767.
5873.- m de suport fusible d’acer galvanitzat, designació MG, per a senyal de trànsit. Inclou peça
d’unió al suport d’alumini de 140 mm de diàmetre. Nivell de seguretat passiva 2 segons norma
UNE EN-12767.
5874.- m de suport fusible d’acer galvanitzat, designació MH, per a senyal de trànsit. Inclou peça
d’unió al suport d’alumini de 140 mm de diàmetre. Nivell de seguretat passiva 2 segons norma
UNE EN-12767.
5875.- m de suport fusible per a senyal de trànsit, de diàmetre 140 mm i designació MD, construït
en un sol tram de polièster reforçat amb fibra de vidre (PRFV) i recobert amb poliolefina, segons
norma UNE EN-12899-1, nivell de seguretat passiva 2 segons norma UNE EN-12767.
5876.- m de suport fusible per a senyal de trànsit, de diàmetre 168 mm i designació ME, construït
en un sol tram de polièster reforçat amb fibra de vidre (PRFV) i recobert amb poliolefina, segons
norma UNE EN-12899-1, nivell de seguretat passiva 2 segons norma UNE EN-12767.
5877.- m de suport fusible per a senyal de trànsit, de diàmetre 219 mm i designació MF, construït
en un sol tram de polièster reforçat amb fibra de vidre (PRFV) i recobert amb poliolefina, segons
norma UNE EN-12899-1, nivell de seguretat passiva 2 segons norma UNE EN-12767.
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5878.- m de suport fusible per a senyal de trànsit, de diàmetre 219 mm i designació MG, construït
en un sol tram de polièster reforçat amb fibra de vidre (PRFV) i recobert amb poliolefina, segons
norma UNE EN-12899-1, nivell de seguretat passiva 2 segons norma UNE EN-12767.
5879.- m de suport fusible per a senyal de trànsit, de diàmetre 273 mm i designació MH, construït
en un sol tram de polièster reforçat amb fibra de vidre (PRFV) i recobert amb poliolefina, segons
norma UNE EN-12899-1, nivell de seguretat passiva 2 segons norma UNE EN-12767.
5880.- u de mirall convex de 60 cm de diàmetre per a trànsit, inclosos elements de subjecció.
5881.- u de mirall convex de 90 cm de diàmetre per a trànsit, inclosos elements de subjecció.
5883.- u de senyal d’acer, de reflectància de classe RA2, de qualsevol senyal de la sèrie de 600
mm, inclou triangle de 900 mm i rectangle de 600x900 mm. Inclosos elements de subjecció al
suport.
5884.- u de senyal d’acer, de reflectància de classe RA3, de qualsevol senyal de la sèrie de 600
mm, inclou triangle de 900 mm i rectangle de 600x900 mm. Inclosos elements de subjecció al
suport.
5886.- u de senyal d’acer, de reflectància de classe RA2, de qualsevol senyal de la sèrie de 900
mm, inclou triangle de 1.350 mm i rectangle de 900x1.350 mm. Inclosos elements de subjecció
al suport.
5887.- u de senyal d’acer, de reflectància de classe RA3, de qualsevol senyal de la sèrie de 900
mm, inclou triangle de 1.350 mm i rectangle de 900x1.350 mm. Inclosos elements de subjecció
al suport.
5889.- u de senyal d’acer, de reflectància de classe RA2, de qualsevol senyal de la sèrie de
1.200 mm, inclou triangle de 1.750 mm i rectangle de 1.200x1.750 mm. Inclosos elements de
subjecció al suport.
5890.- u de senyal d’acer, de reflectància de clase RA3, de qualsevol senyal de la sèrie de 1.200
mm, inclou triangle de 1.750 mm i rectangle de 1.200x1.750 mm. Inclosos elements de subjecció
al suport.
5863.- u de senyal reflexiu d'acer galvanitzat o d'alumini HI nivell 2 triangular de 175 de costat,
una cara amb missatge (qualsevol referència de la normativa vigent) i l'altra cara gris, tipus
"llibre", inclosos elements de fixació.
5864.- u de senyal reflexiu d'acer galvanitzat o d'alumini HI nivell 2 triangular de 135 de costat,
una cara amb missatge (qualsevol referència de la normativa vigent) i l'altra cara gris, tipus
"llibre", inclosos elements de fixació.
5895.- u de suport fusible per a senyal de lamel·les d'alumini de 2400x2400mm, i designació
Mx4 MH, de 5000mm d'alçada, inclòs abraçadora base i brida de 140mm de diàmetre.
5896.- u de suport fusible per a senyal de lamel·les d'alumini de 2000x1600mm, i designació
Mx4 MF, de 4200mm d'alçada, inclòs abraçadora base i brida de 90mm de diàmetre.
5897.- u de suport fusible per a senyal de lamel·les d'alumini de 3500x2100mm, i designació
Mx4 MH, de 4700mm d'alçada, inclòs abraçadora base i brida de 140mm de diàmetre i esforç
central.
5898.- u de perfil IPE 120, platina de 8 mm d'espessor i placa 20x20x8 mm per a fonamentació
d'acer galvanitzat (recuperable).
5899.- m de suport d’acer galvanitzat, de secció rectangular de 100x50x3 mm amb placa
20x20x8 mm a la base per a fonamentació d'acer galvanitzat (recuperable).
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CODI - OPERACIÓ

UNITAT

REVISIÓ

m2

31/05/2019

06081 - Reposició, reparació o modificació de cartell de
pòrtic o banderola

222B

PRIORITAT
Prioritat 1 o 3.
DESCRIPCIÓ
Reposició, reparació o modificació d’una part o de la totalitat del cartell d’un pòrtic o banderola,
i reparació alhora dels desperfectes que pugui haver-hi en els elements de sustentació.
EXECUCIÓ
1. Desmuntatge, càrrega, transport i descàrrega dels materials del cartell o del seu suport
malmesos a l’abocador autoritzat.
2. Reposició, reparació o modificació, del cartell totalment o parcialment. Aquesta reposició
es farà manualment, utilitzant un camió amb una cistella i una grua.
3. Identificació si escau, al darrere del senyal, mitjançant adhesius, que informarà de la
data de fabricació, del fabricant i de l’organisme propietari del senyal.
Es posaran noves les parts dels components del cartell que no estiguin en bones condicions, i
es retiraran les avariades a l’abocador autoritzat. La grafia i tonalitat de les parts de cartell
reposades seran homogènies amb les que no es canviïn.
AMIDAMENT I ABONAMENT
S’amidarà per metre quadrat (m2) de cartell realment reposat i s’abonarà segons el preu unitari
contractualment establert en el pressupost.
Queden inclosos en aquest preu i no es podran abonar per separat:
-

Reposició, reparació o modificació dels cartells malmesos. Inclou personal, cistella
i grua.
Retirada del material malmès a l’abocador autoritzat.
Identificació si convé, al darrere del senyal, mitjançant adhesius, que informarà de
la data de fabricació, del fabricant i de l’organisme propietari del senyal.

UNITATS COMPLEMENTÀRIES
5821.- m2 de cartell d’acer, d’una peça o en làmines, de reflectància de classe RA1. Inclosos
elements de subjecció al suport.
5822.- m2 de cartell d’acer, d’una peça o en làmines, de reflectància de classe RA2. Inclosos
elements de subjecció al suport.
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5823.- m2 de cartell d’acer, d’una peça o en làmines, de reflectància de classe RA3. Inclosos
elements de subjecció al suport.
5824.- m2 de cartell d’alumini, d’una peça o en làmines, de reflectància de classe RA1. Inclosos
elements de subjecció al suport.
5825.- m2 de cartell d’alumini, d’una peça o en làmines, de reflectància de classe RA2. Inclosos
elements de subjecció al suport.
5826.- m2 de cartell d’alumini, d’una peça o en làmines, de reflectància de classe RA3. Inclosos
elements de subjecció al suport.
5827.- m2 de làmina adhesiva, de reflectància de classe RA1.
5828.- m2 de làmina adhesiva, de reflectància de classe RA2.
5829.- m2 de làmina adhesiva, de reflectància de classe RA3.
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CODI - OPERACIÓ
06091

223B

- Desmuntatge, càrrega i transport
l’abocador de senyal vertical o cartell petit

a

UNITAT

REVISIÓ

u

31/05/2019

PRIORITAT
Prioritat 3.
DESCRIPCIÓ
Aquesta operació s’executarà, sempre de manera programada, quan convingui retirar el senyal
o cartell, inclosa la fonamentació.
Es considera cartell petit el que té una superfície inferior a un metre quadrat (1 m2).
EXECUCIÓ
1. Desmuntatge del senyal o cartell antic.
2. Excavació del fonament del senyal o cartell.
3. Rebliment del forat del fonament amb terres i/o reposició de paviment igual a l’existent.
En el desmuntatge s’utilitzaran els mitjans necessaris ja siguin manuals o mecànics a fi de retirar
el senyal i la fonamentació de forma completa.
Es retiraran a l’abocador autoritzat tots els materials i components del senyal.
AMIDAMENT I ABONAMENT
S’amidarà per unitat (u) realment col·locada, segons correspongui, i s’abonarà segons el preu
unitari contractualment establert en el pressupost.
Queden inclosos en aquest preu i no es podran abonar per separat:
-

Desmuntatge, retirada i transport dels materials a l’abocador autoritzat

UNITATS COMPLEMENTÀRIES
No se’n consideren.
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CODI - OPERACIÓ
06092 - Col·locació de pòrtic de pregàlib d'11 metres
d'amplada sense incloure fonament

224B

UNITAT

REVISIÓ

u

31/05/2019

PRIORITAT
Prioritat 1 segons les indicacions del responsable facultatiu. Prioritat 2 o 3 en altres casos.
DESCRIPCIÓ
Corresponen a aquesta operació els treballs necessaris per a la col·locació d’un pòrtic de
limitació de gàlib d’11 metres d’amplada sense incloure els elements de les fonamentacions
necessàries.
EXECUCIÓ
1. Establir senyals i dispositius de seguretat d'acord amb la Norma 8.3-I.C. i "Señalización
móvil de obras" del "Ministerio de Fomento".
2. Desmuntatge o demolició dels elements necessaris, si escau.
3. Excavació del fonament del pòrtic.
4. Encofrat, armat i formigonat del fonament amb formigó.
5. Col·locació amb la maquinària necessària del pòrtic i dels elements necessaris i de
subjecció, amb l'ús d'un camió cistella si escau. Es comprovarà que quedin els suports
ben fonamentats.
6. Treure la senyalització i dispositius de seguretat.

INFORMACIÓ A RESSENYAR ALS COMUNICATS DE TREBALLS
Referenciació del pòrtic de pregàlib col·locat. Descripció de l’actuació realitzada i de les
característiques de la fonamentació realitzada.
AMIDAMENT I ABONAMENT
S'abonarà per unitats (u) realment col·locades segons el quadre de preus, considerant-se inclòs
en aquest i per tant no hi haurà lloc al seu abonament per separat:
-

Desmuntatge, demolició, retirada, transport i descàrrega a l’abocador autoritzat dels
materials necessaris per a la implantació del pòrtic de pregàlib.
Les comprovacions de les condicions dels materials i la seva execució, així com la
referenciació, ressenya de l'execució i amidament de les unitats executades.
Elements de subjecció i addicionals a implantar al pòrtic de pregàlib, així com la
col·locació dels suports.
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UNITATS COMPLEMENTÀRIES
No es considerarà inclòs en el preu de l’operació i per tant s’abonaran per separat les següents
unitats complementàries, els preus de les quals inclouran el subministrament del material i la
seva col·locació:
-

5022.- m3 d’excavació en rases, pous o fonaments.
5527.- m3 de formigó HA-25 N/mm2 per a fonaments i encepats.
5551.- Kg d’acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2,
col·locat.
5559.- m2 d’encofrat i desencofrat pla en parament no vist.
Confecció i assaig de les provetes de formigó que estableixi el responsable facultatiu.

No podent-se reclamar pagament addicional per cap altre concepte.
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CODI - OPERACIÓ
07011 - Alineació de barrera tipus "New Jersey"
prefabricada

225B

UNITAT

REVISIÓ

m

31/05/2019

PRIORITAT
Sempre prioritat 1.
DESCRIPCIÓ
Restitució a l’alineació original dels trams de barrera tipus "New Jersey" de les mitjanes o laterals
de les carreteres que hagin estat desplaçades, generalment per causa d’alguna col·lisió.
EXECUCIÓ
1. Col·locació en la posició correcta, amb els mitjans adients, de les peces de la barrera
que hagin estat desplaçades.
2. Restitució dels passadors d’unió de les peces.
Aquesta operació es realitzarà tan bon punt es tingui coneixement dels danys causats per la
col·lisió.
AMIDAMENT I ABONAMENT
S’amidarà per metre (m) realment alineat i s’abonarà segons el preu unitari contractualment
establert en el pressupost.
Queden inclosos en aquest preu i no es podran abonar per separat:
-

Alineació de les barreres.
Subministrament i col·locació dels passadors malmesos.

UNITATS COMPLEMENTÀRIES
No se’n consideren.
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CODI - OPERACIÓ

UNITAT

REVISIÓ

07019 - Col·locació de barrera tipus "New Jersey"
prefabricada

m

31/05/2019

07020 - Col·locació de barrera tipus "New Jersey"
formigonada in situ

m

31/05/2019

07021 - Reposició de barrera tipus "New Jersey"
prefabricada

m

31/05/2019

07022 - Reposició de barrera tipus "New Jersey"
formigonada in situ

m

31/05/2019

226B

227B

228B

229B

PRIORITAT
Sempre prioritat 1.
DESCRIPCIÓ
Col·locació o substitució de peces prefabricades, o in situ, per altres del mateix tipus o
reconstrucció de trams de barrera malmesa, segons correspongui, generalment per causa d’una
col·lisió.
EXECUCIÓ
1. Desmuntatge o demolició, càrrega, transport i descàrrega de les peces o trossos
malmesos a l’abocador autoritzat, en el cas de reposició.
2. Col·locació en el seu lloc de les peces prefabricades, o fetes in situ, segons
correspongui.
3. Restitució dels passadors d’unió de les peces prefabricades.
L’operació es realitzarà tan bon punt es tingui coneixement dels danys causats per la col·lisió,
o de la necessitat d’aquesta.
AMIDAMENT I ABONAMENT
S’amidarà per metre (m) realment reposat i s’abonarà segons el preus unitari contractualment
establert en el pressupost.
Queden inclosos en aquest preu i no es podran abonar per separat:
-

Desmuntatge o demolició i transport a l’abocador autoritzat dels elements
malmesos, en el cas de reposició.
Subministrament i col·locació dels elements prefabricats o fets in situ, i qualsevol
altre element auxiliar necessari per restituir la barrera al seu estat inicial.
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UNITATS COMPLEMENTÀRIES
No se’n consideren.
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CODI - OPERACIÓ
07023 - Retirada de barrera tipus "New Jersey"

230B

UNITAT

REVISIÓ

m

31/05/2019

PRIORITAT
Prioritat 3.
DESCRIPCIÓ
Retirada de barrera i de cada una de les seves parts.
EXECUCIÓ
1. Desmuntatge o demolició, càrrega, transport i descàrrega de les peces i material a
l’abocador autoritzat (en el cas de material i peces malmeses), o al centre de
conservació.

AMIDAMENT I ABONAMENT
S’amidarà per metre (m) realment retirat i s’abonarà segons el preu unitari contractualment
establert en el pressupost.
Queden inclosos en aquest preu, i no es podran abonar per separat:
-

Desmuntatge o demolició i transport a l’abocador autoritzat del qualsevol element
malmès.

UNITATS COMPLEMENTÀRIES
No se’n consideren.
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CODI - OPERACIÓ

UNITAT

REVISIÓ

m

31/05/2019

07035 - Reposició d’ampit metàl·lic

231B

PRIORITAT
Prioritat 1, només quan l’ampit hagi sofert un impacte que afecti els ancoratges de la base.
Prioritat 2 en la resta de casos.
DESCRIPCIÓ
Substitució d’un tram d’ampit metàl·lic fortament deteriorat per un tram d’ampit nou.
EXECUCIÓ
1. Supressió i retirada de l’ampit deteriorat, càrrega i transport a un abocador autoritzat.
2. Col·locació de l’ampit nou en lloc del deteriorat, inclosa fonamentació, si escau.
3. Protecció amb pintura de mini de les soldadures i zones pròximes i posterior pintat de la
part reposada amb el mateix color que l’original.

AMIDAMENT I ABONAMENT
S’amidarà per metre (m) d’ampit realment reparat, i s’abonarà el preu unitari contractualment
establert en el pressupost.
Queden inclosos en aquest preu i no es podran abonar per separat:
-

Sanejament i transport del material degradat a l’abocador autoritzat.
Subministrament i col·locació dels materials de reposició, inclosa fonamentació,
elements de subjecció i qualsevol material necessari, si és convenient.
Protecció amb mini i pintat del nou ampit.

UNITATS COMPLEMENTÀRIES
5768 .- m d’ampit metàl·lic amb nivell de contenció H2.
5769 .- m d’ampit metàl·lic amb nivell de contenció H3.
5770 .- m d’ampit metàl·lic amb nivell de contenció H4b.
5771 .- u d’extrem d'ampit metàl·lic homologat.
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CODI - OPERACIÓ

UNITAT

REVISIÓ

07039 - Reposició de barrera de seguretat metàl·lica
simple biona

m

31/05/2019

07041 - Reposició de barrera de seguretat metàl·lica
doble biona

m

31/05/2019

07045 - Reposició de banda metàl·lica de seguretat per
a motoristes

m

31/05/2019

232B

233B

234B

PRIORITAT
Sempre prioritat 1.
DESCRIPCIÓ
Substitució dels elements de la barrera de seguretat que hagin resultat deteriorats per una
col·lisió o pel mal estat de les peces que la componen.
EXECUCIÓ
1. Tallat, desmuntatge i retirada de les bandes, separadors i suports deteriorats a
l’abocador autoritzat.
2. Soldadura o fixació dels nous suports.
3. Col·locació, alineació i subjecció de la nova barrera.

AMIDAMENT I ABONAMENT
S’amidarà per metre (m) de barrera de seguretat realment substituïda i s’abonarà segons el preu
unitari contractualment establert en el pressupost.
Queden inclosos en aquest preu i no es podran abonar per separat:.
-

Tallat, desmuntatge i retirada de les bandes, separadors i suports malmesos a
l’abocador autoritzat.
Soldadura o fixació dels nous elements.
Col·locació, alineació i subjecció dels nous elements.
La part proporcional dels elements corbats.

UNITATS COMPLEMENTÀRIES
5700.- u de suport de barrera simple biona de perfil tubular de 120x55 mm o C-120, inclosos
clavament, fonamentació o soldadura.
5701.- u de suport de barrera de doble biona superposada de perfil tubular de 120x55 mm o C120, inclosos clavament, fonamentació o soldadura.
5702.- u de placa d’acer per a ancoratge en ponts i estructures, inclosos elements de subjecció.
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5703.- u d’amortidor per a barrera biona, inclosos elements de subjecció.
5704.- m de banda biona, inclosos elements de subjecció i reflectors tipus catadiòptric i amb
reflectància de classe RA3 per a abalisament.
5708.- u de terminal de barrera biona “cua de retorn”, inclosos elements de subjecció.
5709.- u d’abatiment curt de 4,32 m per a barrera de seguretat metàl·lica, inclosos suports, peça
en angle, topall final, elements de subjecció, material auxiliar i reflectors tipus catadiòptric i amb
reflectància de classe RA3, totalment col·locat.
5710.- u d’abatiment de 8 m per a barrera de seguretat metàl·lica, inclosos suports, peça en
angle, topall final, elements de subjecció, material auxiliar i reflectors tipus catadiòptric i amb
reflectància de classe RA3, totalment col·locat.
5711.- u d’abatiment de 12 m per a barrera de seguretat metàl·lica, inclosos suports, peça en
angle, topall final, elements de subjecció, material auxiliar i reflectors tipus catadiòptric i amb
reflectància de classe RA3, totalment col·locat.
5712.- m de banda de seguretat per a motoristes, inclosos elements de subjecció.
5713.- u de terminal per a barrera de seguretat per a motoristes, inclosos elements de subjecció.
5716.- u de terminal corb de barrera en accessos, inclosos suports i cua de retorn, elements de
subjecció, material auxiliar i reflectors, totalment col·locat.
5763.- m de BIRSTA 1P amb suport cada 4m i perfils horitzontals de 8m sense incloure inicis ni
terminals ni transicions ni atenuadors d'impacte.
5764.- m d’atenuador d'impactes SAFE END.
5765.- u de terminal de 2,04 m.
5766.- u de terminal de 4 m.
5767.- u de transició de BIRSTA a barrera biona.
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CODI - OPERACIÓ

UNITAT

REVISIÓ

07040 - Col·locació de barrera de seguretat metàl·lica
simple biona

m

31/05/2019

07042 - Col·locació de barrera de seguretat metàl·lica
doble biona

m

31/05/2019

07046 - Col·locació de banda metàl·lica de seguretat
per a motoristes

m

31/05/2019

235B

236B

237B

PRIORITAT
Prioritat 1 quan la mancança de la barrera hagi agreujat els efectes d’algun accident de trànsit.
Prioritat 3 en la resta dels casos.
DESCRIPCIÓ
Col·locació de barrera de seguretat en indrets on no n’hi havia anteriorment, per tal de reforçar
la seguretat del trànsit.
EXECUCIÓ
1. Soldadura o fixació dels suports.
2. Col·locació, alineació i collat de la barrera.

AMIDAMENT I ABONAMENT
S’amidarà per metre (m) de barrera de seguretat realment col·locada i s’abonarà segons el preu
unitari contractualment establert en el pressupost.
Queden inclosos en aquest preu i no es podran abonar per separat.
-

Soldadura o fixació dels suports.
Col·locació, alineació i collat de la barrera.
La part proporcional dels elements corbats.

UNITATS COMPLEMENTÀRIES
5702.- u de placa d’acer per a ancoratge en ponts i estructures, inclosos elements de subjecció.
5705.- m de barrera de seguretat metàl·lica de simple biona BMSNA4/T o BMSNA4/C
col·locada, amb separadors, elements de subjecció i reflectors tipus catadiòptric i amb
reflectància de classe RA3.
5706.- m de barrera de seguretat metàl·lica amb doble biona superposada BMSNC2/T o
BMSNC2/C col·locada, amb separadors, elements de subjecció i reflectors tipus catadiòptric i
amb reflectància de classe RA3.
5708.- u de terminal de barrera biona “cua de retorn”, inclosos elements de subjecció.
Annex 3. Operacions de conservació
157

Plec de prescripcions tècniques

Conservació Integral litoral

5709.- u d’abatiment curt de 4,32 m per a barrera de seguretat metàl·lica, inclosos suports, peça
en angle, topall final, elements de subjecció, material auxiliar i reflectors tipus catadiòptric i amb
reflectància de classe RA3, totalment col·locat.
5710.- u d’abatiment de 8 m per a barrera de seguretat metàl·lica, inclosos suports, peça en
angle, topall final, elements de subjecció, material auxiliar i reflectors tipus catadiòptric i amb
reflectància de classe RA3, totalment col·locat.
5711.- u d’abatiment de 12 m per a barrera de seguretat metàl·lica, inclosos suports, peça en
angle, topall final, elements de subjecció, material auxiliar i reflectors tipus catadiòptric i amb
reflectància de classe RA3, totalment col·locat.
5712.- m de banda de seguretat per a motoristes, inclosos elements de subjecció.
5713.- u de terminal per a barrera de seguretat per a motoristes, inclosos elements de subjecció.
5716.- u de terminal corb de barrera en accessos, inclosos suports i cua de retorn, elements de
subjecció, material auxiliar i reflectors, totalment col·locat.
5763.- m de BIRSTA 1P amb suport cada 4m i perfils horitzontals de 8m sense incloure inicis ni
terminals ni transicions ni atenuadors d'impacte.
5764.- m d’atenuador d'impactes SAFE END.
5765.- u de terminal de 2,04 m.
5766.- u de terminal de 4 m.
5767.- u de transició de BIRSTA a barrera biona.
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CODI - OPERACIÓ

UNITAT

REVISIÓ

07047 - Col·locació o reposició de panell direccional o
senyal lluminós amb leds, alimentat amb
bateria + placa solar

M2

31/05/2019

07048 - Col·locació o reposició de panell direccional o
senyal
lluminós
amb
leds
amb
subministrament elèctric.

M2

31/05/2019

238B

239B

PRIORITAT
Prioritat 1 si és reposició, resta 3.
DESCRIPCIÓ
Aquesta operació s’executarà de forma programada quan convingui col·locar un nou senyal, o
refer-la, incloent la fonamentació i aprofitant els suports que es pugui de l’antic.
EXECUCIÓ
1. Desmuntatge del panell antic.
2. Execució de la fonamentació, si escau.
3. Col·locació del nou senyal de leds i de la corresponent placa solar i bateria, o connexió
a la xarxa elèctrica.
Els panells reposats es retiraran a l’abocador autoritzat.
AMIDAMENT I ABONAMENT
S’amidarà per metre quadrat (m2) realment col·locat o reposat i s’abonarà segons els preus
unitaris contractualment establerts en pressupost.
Queden inclosos en aquest preu i no es podran abonar per separat:
-

Desmuntatge, retirada i transport dels materials deteriorats a l’abocador autoritzat.
Fonamentació, si fos necessària.
Subministrament i col·locació del senyal de leds, del panell solar i la seva bateria, amb
la corresponent connexió, o connexió a la xarxa elèctrica.

UNITATS COMPLEMENTÀRIES
5831.- m de suport d’acer galvanitzat, de secció rectangular de 80x40x2 mm.
5832.- m de suport d’acer galvanitzat, de secció rectangular de 100x50x3 mm.
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CODI - OPERACIÓ
07049 - Col·locació o reposició de “cua de retorn” a
la barrera de seguretat

240B

UNITAT

REVISIÓ

u

31/05/2019

PRIORITAT
Prioritat 1 si és reposició, resta 3
DESCRIPCIÓ
Col·locació o reposició de “cua de retorn” al final d’una barrera de seguretat existent.
EXECUCIÓ
1. Col·locació, alineació i subjecció de la “cua de retorn”.

AMIDAMENT I ABONAMENT
S’amidarà per unitat (u) de “cua de retorn” realment col·locada o reposada i s’abonarà segons
el preu unitari contractualment establert en el pressupost.
Queden inclosos en aquest preu i no es podran abonar per separat:
-

Tallat, desmuntatge i retirada a l’abocador autoritzat de les “cues de retorn” i suports
malmesos.
Alineació i subjecció de la “cua de retorn”.

UNITATS COMPLEMENTÀRIES
5708.- u de terminal de barrera biona “cua de retorn”, inclosos elements de subjecció.
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CODI - OPERACIÓ
07050 - Desmuntatge de cua de peix a barrera de
seguretat

241B

UNITAT

REVISIÓ

u

31/05/2019

PRIORITAT
Prioritat 2 o 3.
DESCRIPCIÓ
Col·locació de cua de peix a barrera de seguretat al final en corba d’una barrera de seguretat.
EXECUCIÓ
1. Col·locació, alineació i collat de la cua de peix a barrera de seguretat.

AMIDAMENT I ABONAMENT
S'amidarà per unitat (u) de cua de peix a barrera de seguretat realment col·locada o reposada i
s'abonarà segons el preu unitari contractualment establert en el quadre de preus.
Queden inclosos en aquest preu i no es podran abonar per separat:
-

Tall, desmuntatge i retirada de les cues de peix a barrera de seguretat i suports
malmesos.
Alineació i collat de les cues de peix a barrera de seguretat.
El transport de l'element i de l'equip fins el lloc de treball, sempre que la llargada del tram
a substituir o reparar sigui superior a 20 m. En cas que sigui inferior, es pagarà el cost
de desplaçament des de l'anterior lloc de treball, segons la unitat complementària
corresponent.

UNITATS COMPLEMENTÀRIES
No se’n consideren.
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CODI - OPERACIÓ
07051 - Col·locació o reposició de tanca de malla
metàl·lica

242B

UNITAT

REVISIÓ

m2

31/05/2019

PRIORITAT
Prioritat 1 o 3, segons la perillositat.
DESCRIPCIÓ
Col·locació o reposició per deterioraments de la malla de les barreres de tancament o de les
proteccions de caiguda d’objectes de passos superiors.
EXECUCIÓ
1. Tallat i retirada de la malla i dels suports deteriorats a l’abocador autoritzat.
2. Alineació, excavació, col·locació i fixació dels suports de la tanca.
3. Col·locació i subjecció de la malla als pals de suport i a la malla existent.

AMIDAMENT I ABONAMENT
S’amidarà per metre quadrat (m2) de malla realment col·locada o reposada i s’abonarà segons
el preu unitari contractualment establert en el pressupost.
Queden inclosos en aquest preu i no es podran abonar per separat:
-

Retallat i retirada de la malla i dels suports malmesos a l’abocador autoritzat.
Subministrament i muntatge de la nova malla.

UNITATS COMPLEMENTÀRIES
5750.- m pal d’acer galvanitzat de 50 mm de diàmetre per a tanca, inclosa la fonamentació.

Annex 3. Operacions de conservació
162

Plec de prescripcions tècniques

Conservació Integral litoral

CODI - OPERACIÓ

UNITAT

REVISIÓ

m

31/05/2019

07053 - Col·locació o reposició de tanca metàl·lica
adaptada per a la fauna

243B

PRIORITAT
Prioritat 1 o 3, segons la perillositat.
DESCRIPCIÓ
Col·locació o reposició de tanca metàl·lica galvanitzada per a la fauna de 2 m d'alçada, vista
amb faldó addicional enterrat de 0,30 m i solapat 0,50 m. Inclosa part proporcional de pal de 50
mm de diàmetre, 1,5 mm de gruix i 2,70 m d'alçada, col·locats cada 3,00 m. amb reixat d'acer
galvanitzat, tela metàl·lica de torsió simple de 50/14 de pas de llum, de 2,00 m d'alçada i ferro
de diàmetre 2,10 mm; faldó addicional de malla galvanitzada de triple torsió de 19*0,75*800
mm. Inclosa excavació de rasa per al soterrament, càrrega i transport del material sobrant a
l’abocador o lloc d'ús. El pal de tub d'acer galvanitzat de 50 mm de diàmetre cada 3 m es
col·locarà sobre daus de formigó HM-20 de 0,40*0,40*0,40 m, inclosos tornapuntes galvanitzats
Z-275 gr/m2 i travada.
EXECUCIÓ
1.
2.
3.
4.

Retirada de la malla i dels suports deteriorats a l’abocador autoritzat.
Col·locació o reposició dels suports, si convé.
Alineació, col·locació i fixació dels suports de la tanca. Soterrament de 20 cm.
Col·locació i subjecció de la malla als pals de suport i a la malla existent.

AMIDAMENT I ABONAMENT
S’amidarà per metre (m) de malla realment reposada i s’abonarà segons el preu unitari
contractualment establert en el pressupost.
Queden inclosos en aquest preu i no es podran abonar per separat:
-

Retallat i retirada a l’abocador autoritzat de la malla i dels suports malmesos.
Execució dels daus de formigó, si escau.
Col·locació i subjecció de la nova malla.

UNITATS COMPLEMENTÀRIES
5750.- m pal d’acer galvanitzat de 50 mm de diàmetre per a tanca, inclosa la fonamentació.
5755.- m de malla de galliner de filferro galvanitzat de 20 mm màxim de forat de pas.
5788.- m de malla d'acer galvanitzat de triple torsió de 50x70 mm de pas de malla i 2 mm de
diàmetre, per a protecció de talussos, inclosa part proporcional de corretja de formigó en
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coronació de desmunt i subjectada a talús amb cable i picots d'ancoratge.
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CODI - OPERACIÓ
07054 - Col·locació o reparació de pantalla acústica de
qualsevol tipus de fins a 2,5 m d’alçària

244B

UNITAT

REVISIÓ

m2

31/05/2019

PRIORITAT
Prioritat 3.
DESCRIPCIÓ
Col·locació o reparació de pantalla acústica de qualsevol tipus muntada sobre un peu de formigó
armat i uns pilars separadors amb perfil d’acer galvanitzat HEB-100 o similar, ancorat al terreny
mitjançant pilons o sabates de formigó armat, amb separació entre pilars de 2,2 m.
EXECUCIÓ
1. Retirada de la pantalla i dels suports deteriorats a l’abocador autoritzat.
2. Excavació, fonamentació, col·locació i fixació dels suports de la pantalla.
3. Col·locació i subjecció de la pantalla als perfils HEB-100 o similar.

AMIDAMENT I ABONAMENT
S’amidarà per metre quadrat (m2) de malla realment reposada o col·locada i s’abonarà segons
el preu unitari contractualment establert en el pressupost.
Queden inclosos en aquest preu i no es podran abonar per separat:
-

Desmuntatge de la pantalla, dels suports malmesos i de l’estructura de formigó i retirada
a l’abocador autoritzat.
Col·locació dels suports i de la nova pantalla.

UNITATS COMPLEMENTÀRIES
5525.- m3 de formigó HM-20, inclosos col·locació, vibrat i curat.
5528 - m3 de formigó HA-25 N/mm2 per a alçats, inclosos col·locació, vibrat i curat.
5529 - m3 de formigó HA-30 N/mm2 per a alçats, inclosos col·locació, vibrat i curat.
5551.- Kg d’acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no inferior a 500 N/mm2, col·locat.
5554 a 5556 i 5559.- m2 d’encofrat, segons correspongui.
5845.- Kg d’acer laminat galvanitzat.
m2 de pantalla acústica de qualsevol tipus.
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CODI - OPERACIÓ
07056 - Reposició o col·locació de barrera metàl·lica
mòbil per a passos de mitjana VGH-900 o
similar, amb tots els elements inclosos

UNITAT

REVISIÓ

m

31/05/2019

245B

PRIORITAT
Prioritat 1 només quan l’estat de la barrera sigui molt dolent. En la resta dels casos, es
considerarà de prioritat 2 o 3.
DESCRIPCIÓ
Corresponen a aquesta operació els treballs necessaris per col·locar barrera metàl·lica tipus
VGH-900 o similar en un tram de la carretera en el qual s’ha determinat la seva necessitat, per
millorar la seguretat o per tal de substituir les peces o trams de barrera metàl·lica que hagin
resultat deteriorats per motiu d'una col·lisió, per peces noves o en bon ús, o reparar un tram de
barrera metàl·lica que estigui malmesa.
EXECUCIÓ
1. Establir senyals i dispositius de seguretat d'acord amb la Norma 8.3-I.C. i "Señalización
móvil de obras" del "Ministerio de Fomento".
2. Supressió i retirada dels trams de barrera metàl·lica deteriorats.
3. Transport i descàrrega de les peces noves o en bon ús, al lloc on s'han de col·locar.
4. Càrrega, transport i descàrrega de les peces o trams malmesos a l'abocador autoritzat.
5. Col·locar en el seu lloc les peces noves i les peces desplaçades, inclòs el fonament, si
escau.
6. Protecció amb mini o galvanitzat en fred de les soldadures i zones pròximes.
7. Treure la senyalització i dispositius de seguretat.

La reposició, quan sigui necessària per causa d'una col·lisió que ha deteriorat força la barrera,
es farà tant bon punt es tingui coneixement del fet. Si es tracta d'una barrera deteriorada pel
temps es programaran campanyes específiques.
Tant la qualitat dels materials com l'execució dels diferents treballs inclosos en la present
operació acompliran el prescrit en el PG-3, l'Ordre Circular 28/09 sobre "Criterios de aplicación
de barreras de seguridad metálicas" del Ministerio de Fomento i l'Ordre Circular 325/97T "Sobre
señalización, balizamiento y defensa de las carreteras en lo referente a sus materiales
constituyentes" del Ministerio de Fomento.
AMIDAMENT I ABONAMENT
-

S'amidarà per metre lineal (m) de barrera realment reposada o reparada i s'abonarà
segons el quadre de preus, considerant-se inclòs en aquest, i per tant no hi haurà lloc al
seu abonament per separat:
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Sanejament, càrrega, transport i descàrrega a l’abocador autoritzat del material
degradat.
Subministrament i col·locació dels materials de reposició, inclòs el fonament, si escau.
Protecció amb mini o galvanitzat en fred de les soldadures i zones pròximes.
Es consideren també inclosos els assaigs, les comprovacions de les condicions dels
materials i obra executada, així com la referenciació, la ressenya d'execució i
l'amidament de les unitats d'obra realitzades.

No podent-se reclamar pagament addicional per cap altre concepte.
UNITATS COMPLEMENTÀRIES
No se’n consideren.
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CODI - OPERACIÓ

UNITAT

REVISIÓ

u

25/07/2019

07057 - Obertura i neteja de pas de mitjana tipus VGH900 o similar

246B

PRIORITAT
Prioritat 3, amb periodicitat anual.
DESCRIPCIÓ
Corresponen a aquesta operació els treballs necessaris per obrir i desmuntar la barrera de
seguretat metàl·lica tipus VGH-900 o similar instal·lada en la carretera, amb una periodicitat
mínima anual, per assegurar el correcte funcionament del seu mecanisme de desmuntatge, així
com per netejar tota la brutícia i tot tipus de residus acumulats sota d’aquesta.
EXECUCIÓ
1. Establir senyals i dispositius de seguretat d'acord amb la Norma 8.3-I.C. i "Señalización
móvil de obras" del "Ministerio de Fomento".
2. Obertura i desmuntatge de la barrera tipus VGH-900 o similar.
3. Escombrada de la calçada amb escombradora mecànica de raspalls. La màquina
utilitzada ha de poder escombrar indistintament el costat dret o el costat esquerre, i ha
d’incorporar un sistema de broquets d’aigua per poder humidificar les deixalles
prèviament a la seva absorció, la qual es realitzarà per aspiració.
4. Càrrega dels residus en un camió i transport a l’abocador autoritzat.
5. Muntatge i tancament de la barrera tipus VGH-900 o similar.
6. Treure la senyalització i dispositius de seguretat.

AMIDAMENT I ABONAMENT
-

S'amidarà per unitat (u) de barrera de seguretat tipus VGH-900 o similar realment
desmuntada i netejada, i s'abonarà segons el quadre de preus.

No podent-se reclamar pagament addicional per cap altre concepte.
UNITATS COMPLEMENTÀRIES
No se’n consideren.
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CODI - OPERACIÓ

UNITAT

REVISIÓ

07061 - Col·locació o reposició de reflector en barrera
biona

u

31/05/2019

07063 - Col·locació o reposició d’abalisament amb
reflectors a la barrera rígida

u

31/05/2019

247B

248B

PRIORITAT
Prioritat 1, només quan la manca de reflectors sigui excessiva. En la resta dels casos, es
considerarà de prioritat 3.
DESCRIPCIÓ
Col·locació o reposició de reflector d’abalisament amb reflectància de classe RA3, en barrera
existent.
EXECUCIÓ
1. Retirada de reflector en mal estat a l’abocador autoritzat.
2. Col·locació i fixació dels reflectors a la barrera.

AMIDAMENT I ABONAMENT
S’amidarà per unitat (u) de reflector realment reposada o col·locada i s’abonarà segons el preu
unitari contractualment establert en el pressupost.
Queden inclosos en aquest preu i no es podran abonar per separat:
-

Retirada del reflector malmès a l’abocador autoritzat.
Subministrament i col·locació del nou reflector tipus catadiòptric i amb reflectància de
classe RA3.

UNITATS COMPLEMENTÀRIES
No se’n consideren.
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CODI - OPERACIÓ

UNITAT

REVISIÓ

u

31/05/2019

07064 - Col·locació o reposició de reflector amb placa
solar en barrera biona

249B

PRIORITAT
Prioritat 1, només quan la manca de reflectors amb placa solar sigui excessiva. En la resta dels
casos, es considerarà de prioritat 3.
DESCRIPCIÓ
Reposició o col·locació de reflector amb placa solar en barrera biona.
EXECUCIÓ
1. Reposició o col·locació de reflector amb placa solar d’abalisament en barrera biona
existent.

AMIDAMENT I ABONAMENT
S’amidarà per unitat (u) de reflector realment reposada o col·locada i s’abonarà segons el preu
unitari contractualment establert en el pressupost.
Queden inclosos en aquest preu i no es podran abonar per separat:
-

Retirada dels reflectors malmesos a l’abocador autoritzat.
Subministrament i col·locació del reflector.

UNITATS COMPLEMENTÀRIES
No se’n consideren.
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CODI - OPERACIÓ

UNITAT

REVISIÓ

u

31/05/2019

07071 - Col·locació o reposició de fita d’aresta per a
abalisament

250B

PRIORITAT
Prioritat 1, només quan la manca de pals guia sigui excessiva. En la resta dels casos, es
considerarà de prioritat 3.
DESCRIPCIÓ
Reposició de pals guia d’anàlogues característiques als existents, en els trams en els quals
s’hagin degradat o desaparegut; o col·locació de pals guia del tipus que determini el responsable
en altres trams de carretera.
EXECUCIÓ
1. Retirada dels pals guia en mal estat a l’abocador autoritzat.
2. Execució de fonamentació, si convé.
3. Subministrament del nou pal i col·locació en el seu lloc.

AMIDAMENT I ABONAMENT
S’amidarà per unitat (u) de pal guia realment reposat o col·locat i s’abonarà segons el preu
unitari contractualment establert en el pressupost.
Queden inclosos en aquest preu i no es podran abonar per separat:
-

Retirada i transport dels pals malmesos a l’abocador autoritzat, si és convenient.
Excavació del fonament, si escau.
Subministrament del nou pal i col·locació en el seu lloc.

UNITATS COMPLEMENTÀRIES
5525.- m3 de formigó HM-20, inclosos col·locació, vibrat i curat.
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CODI - OPERACIÓ
07072 - Recol·locació de pal guia per a abalisament,
sense subministrament de fita d’aresta nou

251B

UNITAT

REVISIÓ

u

31/05/2019

PRIORITAT
Prioritat 1, només quan la manca pals guia sigui excessiva. En la resta dels casos, es
considerarà de prioritat 3.
DESCRIPCIÓ
Corresponen a aquesta operació els treballs necessaris per recol·locar un pal existent, i es
refarà si fos necessària la fonamentació.
EXECUCIÓ
1. Reparació de la fonamentació del pal guia, si escau.
2. Reposar en el seu lloc els pals guia existents.

AMIDAMENT I ABONAMENT
S’amidarà per unitat (u) de pal guia realment reposat o col·locat i s’abonarà segons el preu
unitari contractualment establert en el pressupost.
Queden inclosos en aquest preu i no es podran abonar per separat:
-

Retirada i transport de la fonamentació malmesa a l’abocador autoritzat.
Excavació del fonament, si convé.
Col·locació del pal guia existent.

UNITATS COMPLEMENTÀRIES
5525.- m3 de formigó HM-20, inclosos col·locació, vibrat i curat.
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CODI - OPERACIÓ
07074 - Col·locació o reposició d’abalisament amb ull
de gat sense led

252B

UNITAT

REVISIÓ

u

31/05/2019

PRIORITAT
Prioritat 1 o 3.
DESCRIPCIÓ
Corresponen a aquesta operació els treballs necessaris per reposar o col·locar un abalisament
amb ull de gat, sense led d’anàlogues característiques a les existents en els trams en els quals
s’hagi degradat o desaparegut; o per col·locar-ne un de qualsevol dimensió en els trams de
carretera en els quals s’ha determinat la seva necessitat per millorar la seguretat.
EXECUCIÓ
1. Retirada a l’abocador autoritzat dels abalisaments amb ull de gat en mal estat.
2. Subministrament i col·locació, amb resina epoxi, de l’ull de gat sense led.

AMIDAMENT I ABONAMENT
S’amidarà per unitat (u) d’abalisament realment col·locat o reposat i s’abonarà segons el preu
unitari contractualment establert en el pressupost.
Queden inclosos en aquest preu, i no es podran abonar per separat:
-

Retirada dels materials sobrants a l’abocador autoritzat.
Subministrament i col·locació, amb resina epoxi, de l’ull de gat sense led.

UNITATS COMPLEMENTÀRIES
No se’n consideren.
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CODI - OPERACIÓ

UNITAT

REVISIÓ

u

31/05/2019

07075 - Col·locació o reposició d’abalisament amb ull
de gat amb led

253B

PRIORITAT
Prioritat 1 o 3.
DESCRIPCIÓ
Corresponen a aquesta operació els treballs necessaris per reposar o col·locar un abalisament
amb ull de gat, amb led d’anàlogues característiques a les existents en els trams en els quals
s’hagi degradat o desaparegut; o per col·locar-ne un de qualsevol dimensió en els trams de
carretera en els quals s’ha determinat la seva necessitat per millorar la seguretat.
EXECUCIÓ
1. Retirada a l’abocador autoritzat dels abalisaments amb ull de gat en mal estat.
2. Subministrament i col·locació, amb resina epoxi, de l’ull de gat amb led.

AMIDAMENT I ABONAMENT
S’amidarà per unitat (u) d’abalisament realment col·locada o reposada i s’abonarà segons el
preu unitari contractualment establert en el pressupost.
Queden inclosos en aquest preu i no es podran abonar per separat:
-

Retirada dels materials sobrants a l’abocador autoritzat.
Subministrament i col·locació, amb resina epoxi, de l’ull de gat amb led.

UNITATS COMPLEMENTÀRIES
No se’n consideren.
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Plec de prescripcions tècniques

Conservació Integral litoral

CODI - OPERACIÓ

UNITAT

REVISIÓ

u

31/05/2019

07076 - Col·locació o reposició d’abalisament per a
l’interior del túnel

254B

PRIORITAT
Prioritat 1.
DESCRIPCIÓ
Corresponen a aquesta operació els treballs necessaris per reposar o col·locar un abalisament
per a l’interior del túnel, d’anàlogues característiques a les existents en els trams en els quals
s’hagi degradat o desaparegut; o per col·locar-ne un de qualsevol dimensió en els trams de
carretera en els quals s’ha determinat la seva necessitat per millorar la seguretat.
EXECUCIÓ
1. Retirada a l’abocador autoritzat dels abalisaments del túnel en mal estat.
2. Subministrament i col·locació en el seu lloc de l’abalisament nou per a l’interior del túnel.

AMIDAMENT I ABONAMENT
S’amidarà per unitat (u) d’abalisament realment col·locat o reposat i s’abonarà segons el preu
unitari contractualment establert en el pressupost.
Queden inclosos en aquest preu i no es podran abonar per separat:
-

Retirada dels materials sobrants a l’abocador autoritzat.
Subministrament i col·locació en el seu lloc de l’abalisament nou per a l’interior del túnel.

UNITATS COMPLEMENTÀRIES
No se’n consideren.
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Plec de prescripcions tècniques

Conservació Integral litoral

CODI - OPERACIÓ

UNITAT

REVISIÓ

u

31/05/2019

07077 - Canvi de pals tipus C o IPN per pals de secció
tancada

255B

PRIORITAT
Prioritat 2 o 3.
DESCRIPCIÓ
Substitució de pals de subjecció tipus C o IPN de barrera de seguretat per pals de secció
tancada.
EXECUCIÓ
1.
2.
3.
4.

Desmuntatge de la banda biona de la barrera de seguretat.
Retirada del pal existent i trasllat a l’abocador autoritzat.
Col·locació de nou pal de secció tancada.
Col·locació de banda biona de la barrera de seguretat.

AMIDAMENT I ABONAMENT
S’amidarà per unitat (u) de pal tipus C o IPN realment col·locat o reposat, i s’abonarà segons el
preu unitari contractualment establert en el pressupost.
Queden inclosos en aquest preu i no es podran abonar per separat:.
-

Tallat, desmuntatge i retirada del pal existent a l’abocador autoritzat.
Clavament, soldadura o fonamentació necessària per a la sustentació del nou pal.
Col·locació, alineació i subjecció dels separadors i les bandes.

UNITATS COMPLEMENTÀRIES
5700.- u de suport de barrera simple biona de perfil tubular de 120x55 mm o C-120, inclosos
clavament, fonamentació o soldadura.
5701.- u de suport de barrera de doble biona superposada de perfil tubular de 120x55 mm o C120, inclosos clavament, fonamentació o soldadura.
5702.- u de placa d’acer per a ancoratge en ponts i estructures, inclosos elements de subjecció.
5703.- u d’amortidor per a barrera biona, inclosos elements de subjecció.

Annex 3. Operacions de conservació
176

Plec de prescripcions tècniques

Conservació Integral litoral

CODI - OPERACIÓ
07091 - Reparació d’ampit de pedra o rajola

256B

UNITAT

REVISIÓ

m3

31/05/2019

PRIORITAT
Prioritat 1, només quan l’estat de l’ampit sigui molt dolent. Prioritat 3 en la resta dels casos.
DESCRIPCIÓ
Reparació de les fàbriques que estan degradades, sigui per causa de col·lisions o per l’acció
del temps, dels ampits continus o discontinus de protecció existents als ponts, murs o indrets
similars.
EXECUCIÓ
1. Sanejament de les fàbriques deteriorades.
2. Càrrega, transport i descàrrega del material procedent del sanejament a l’abocador
autoritzat.
3. Reparació o reposició de les zones de les fàbriques deteriorades amb rajol massís o
pedra en rama i morter de ciment.
La reposició, quan sigui necessària per causa d’una col·lisió que ha deteriorat fortament l’ampit,
es farà tan bon punt es tingui coneixement del fet. Si es tracta d’un ampit deteriorat pel temps
es programaran campanyes específiques.
AMIDAMENT I ABONAMENT
S’amidarà per metre cúbic (m3) d’ampit realment reparat i s’abonarà al preu unitari
contractualment establert en el pressupost.
Queden inclosos en aquest preu i no es podran abonar per separat:
-

Sanejament i transport del material degradat a l’abocador autoritzat.
Subministrament i col·locació dels materials de reposició.

UNITATS COMPLEMENTÀRIES
No se’n consideren.
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Plec de prescripcions tècniques

Conservació Integral litoral

CODI - OPERACIÓ

UNITAT

REVISIÓ

m

31/05/2019

07092 - Reposició o col·locació d'ampit de formigó

257B

PRIORITAT
A criteri del responsable del contracte.
DESCRIPCIÓ
Col·locació o substitució de peces prefabricades o in situ per altres del mateix tipus o
reconstrucció de trams d’ampit malmès, segons correspongui, generalment per causa d’una
col·lisió.
EXECUCIÓ
1. Desmuntatge o demolició, càrrega, transport i descàrrega de les peces o trossos
malmesos a l'abocador autoritzat, en el cas de reposició.
2. Col·locació en el seu lloc de les peces prefabricades, o fetes in situ, segons
correspongui.
3. Restitució dels passadors d'unió de les peces prefabricades.
Aquesta operació es realitzarà tan bon punt es tingui coneixement dels danys causats per la
col·lisió, o de la necessitat d'aquesta.
AMIDAMENT I ABONAMENT
S'amidarà per metre (m) realment reposat i s'abonarà segons el preu unitari contractualment
establert en el pressupost.
Queden inclosos en aquest preu i no es podran abonar per separat:
-

Desmuntatge o demolició i transport a l'abocador autoritzat dels elements malmesos, en
el cas de reposició.
Subministrament i col·locació dels elements prefabricats o fets in situ, i qualsevol altre
element auxiliar necessari per restituir l'ampit al seu estat inicial.

UNITATS COMPLEMENTÀRIES
5768.- Reposició d'ampit metàl·lic amb nivell de contenció H2.
5769.- Reposició d'ampit metàl·lic amb nivell de contenció H3.
5770.- Reposició d'ampit metàl·lic amb nivell de contenció H4b.
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Plec de prescripcions tècniques

Conservació Integral litoral

CODI - OPERACIÓ

UNITAT

REVISIÓ

m

24/07/2019

07093 - Reposició d’ampit mixt prefabricat

258B

PRIORITAT
Sempre prioritat 1.
DESCRIPCIÓ
Substitució de l’ampit mixt prefabricat de formigó armat que hagi resultat deteriorat per una
col·lisió, per peces noves o en bon ús.
EXECUCIÓ
1. Tall, desmuntatge i retirada dels ampits i suports deteriorats.
2. Soldat o fixació dels nous peus drets.
3. Col·locació, alineació i collat de les nous ampits.

Aquesta operació es farà tant bon punt es tingui coneixement que la barrera està deteriorada.
AMIDAMENT I ABONAMENT
S'amidarà per metre (m) d'ampit mixt prefabricat de formigó armat realment reposat i s'abonarà
segons el preu unitari contractualment establert en el quadre de preus.
Queden inclosos en aquest preu i no es podran abonar per separat:
-

Tall, desmuntatge i retirada dels ampits i suports malmesos.
Soldat o fixació dels peus drets i col·locació, alineació i collat dels ampits.
La part proporcional d'elements corbats.
El transport de l'element i de l'equip fins el lloc de treball, sempre que la llargada del tram
a substituir o reparar sigui superior a 20 m. En cas que sigui inferior, es pagarà el cost
de desplaçament des de l'anterior lloc de treball, segons la unitat complementària
corresponent.

UNITATS COMPLEMENTÀRIES
5702.- u de placa d'acer per a ancoratge en ponts i estructures, inclosos elements de subjecció.
5704.- m de banda biona, inclosos elements de subjecció i reflectors tipus catadiòptric i amb
reflectància de classe RA3 per a abalisament.
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Plec de prescripcions tècniques

Conservació Integral litoral

CODI - OPERACIÓ
07094 - Col·locació d'ampit mixt prefabricat

259B

UNITAT

REVISIÓ

m

31/05/2019

PRIORITAT
Prioritat 1 quan la mancança de la barrera hagi agreujat els efectes d’algun accident de trànsit.
Prioritat 2 en la resta dels casos.
DESCRIPCIÓ
Col·locació de l’ampit prefabricat de formigó armat en indrets on no n’hi havia anteriorment, per
tal de reforçar la seguretat del trànsit.
EXECUCIÓ
1. Soldat o fixació dels nous peus drets.
2. Col·locació, alineació i collat de les nous ampits.

AMIDAMENT I ABONAMENT
S'amidarà per metre (m) d'ampit prefabricat de formigó armat realment col·locat i s'abonarà
segons el preu unitari contractualment establert en el quadre de preus.
Queden inclosos en aquest preu i no es podran abonar per separat:.
-

Soldat o fixació dels peus drets i col·locació, alineació i collat dels ampits.
La part proporcional d'elements corbats.
El transport de l'element i de l'equip fins el lloc de treball, sempre que la llargada del tram
a substituir o reparar sigui superior a 20 m. En cas que sigui inferior, es pagarà el cost
de desplaçament des de l'anterior lloc de treball, segons la unitat complementària
corresponent.

UNITATS COMPLEMENTÀRIES
5702.- u de placa d'acer per a ancoratge en ponts i estructures, inclosos elements de subjecció.
5704.- m de banda biona, inclosos elements de subjecció i reflectors tipus catadiòptric i amb
reflectància de classe RA3 per a abalisament.
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Plec de prescripcions tècniques

Conservació Integral litoral

OPERACIÓ

UNITAT

REVISIÓ

07111 - Col·locació o reposició de barana metàl·lica
convencional de reixa

m

31/05/2019

07112 - Col·locació o reposició de barana metàl·lica
tipus C ("pernil")

m

31/05/2019

260B

261B

PRIORITAT
Prioritat 1, només quan l’estat de la barana sigui molt dolent. Prioritat 3 en la resta dels casos.
DESCRIPCIÓ
Col·locació o substitució d’un tram de barana metàl·lica fortament deteriorada per un tram de
barana nova.
EXECUCIÓ
1. Supressió i retirada de la barana deteriorada, càrrega i transport a l’abocador autoritzat.
2. Col·locació de la barana nova en lloc de la deteriorada, inclosa fonamentació, si escau.
3. Protecció amb pintura de mini de les soldadures i zones pròximes, i posterior pintat de
la part reposada amb el mateix color que l’original, o galvanitzada.
La reposició, quan sigui necessària per causa d’una col·lisió que ha deteriorat fortament la
barana, es farà tan bon punt es tingui coneixement del fet. Si es tracta d’una barana deteriorada
pel temps es programaran campanyes específiques.
AMIDAMENT I ABONAMENT
S’amidarà per metre (m) de barana realment col·locada o reparada i s’abonarà al preu unitari
contractualment establert en el pressupost.
Queden inclosos en aquest preu i no es podran abonar per separat:
-

Sanejament i transport del material degradat a l’abocador autoritzat.
Subministrament i col·locació de la barana, inclosa fonamentació, si és convenient.
Protecció amb mini i dues mans de pintura de la nova barana, o galvanitzada.

UNITATS COMPLEMENTÀRIES
No se’n consideren.
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Plec de prescripcions tècniques

Conservació Integral litoral

CODI - OPERACIÓ
07114 - Col·locació o reposició de barana tubular
sobre ampit de formigó amb passamà tubular
de 80 mm de diàmetre i 2 mm de gruix, amb
suports cada 0,75 m de 18 cm d’alçària d’acer
galvanitzat en calent, incloent-hi material
d’ancoratge i accessoris

UNITAT

REVISIÓ

m

31/05/2019

262B

PRIORITAT
Prioritat 1, només quant l’estat de la barana sigui molt dolent. Prioritat 3 en la resta dels casos.
DESCRIPCIÓ
Col·locació o reposició d’un tram de barana metàl·lica fortament deteriorada per un tram de
barana nova.
EXECUCIÓ
1. Supressió i retirada de la barana deteriorada, càrrega i transport a l’abocador autoritzat.
2. Col·locació de la barana nova, inclosa fonamentació, si escau.
3. Protecció amb pintura de mini de les soldadures i zones pròximes, i posterior pintat de
la part reposada amb el mateix color que l’original.
La reposició, quan sigui necessària per causa d’una col·lisió que ha deteriorat fortament la
barana, es farà tan bon punt es tingui coneixement del fet. Si es tracta d’una barana deteriorada
pel temps es programaran campanyes específiques.
AMIDAMENT I ABONAMENT
S’amidarà per metre (m) de barana realment col·locada o reparada i s’abonarà al preu unitari
contractualment establert en el pressupost.
Queden inclosos en aquest preu i no es podran abonar per separat:
-

Sanejament i transport del material degradat a l’abocador autoritzat.
Subministrament i col·locació de la barana, inclosa fonamentació, si és convenient.
Protecció amb mini i dues mans de pintura de la nova barana, o galvanitzada.

UNITATS COMPLEMENTÀRIES
No se’n consideren.

Annex 3. Operacions de conservació
182

Plec de prescripcions tècniques

Conservació Integral litoral

CODI - OPERACIÓ

UNITAT

REVISIÓ

m

31/05/2019

07121 - Repintat de barana metàl·lica

263B

PRIORITAT
Prioritat 2 quan es comencen a observar símptomes d’oxidació. Prioritat 3 en la resta de casos.
DESCRIPCIÓ
Repintat de les baranes metàl·liques de protecció existents en els ponts, murs, ampits, etc.
EXECUCIÓ
1. Neteja de les zones oxidades, rascant-les i tractant-les amb decapants.
2. Aplicació d’una capa de protecció (mini, p. ex.) sobre les zones sanejades.
3. Aplicació de dues capes de pintura de les característiques que en cada cas es determini.
Convé repintar les baranes quan es comencin a observar símptomes d’oxidació.
AMIDAMENT I ABONAMENT
S’amidarà per metre (m) de barana realment pintada i s’abonarà segons el preu unitari
contractualment establert en el pressupost.
Queden inclosos en aquest preu i no es podran abonar per separat:
-

Sanejament de les zones oxidades.
Subministrament i aplicació de la capa de protecció i de les dues capes de pintura.

UNITATS COMPLEMENTÀRIES
No se’n consideren.
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Plec de prescripcions tècniques

Conservació Integral litoral

CODI - OPERACIÓ

UNITAT

REVISIÓ

07142 - Col·locació o reposició d'abalisament amb fita
de vèrtex de 180 cm de diàmetre, per a
bifurcació, amb revestiment reflectant DG
classe RA3

u

31/05/2019

07143 - Col·locació o reposició d'abalisament amb fita
de vèrtex de 120 cm de diàmetre, per a
bifurcació, amb revestiment reflectant DG
classe RA3

u

31/05/2019

264B

265B

PRIORITAT
Prioritat 1 si és de reposició, i 3 en la resta dels casos.
DESCRIPCIÓ
Corresponen a aquesta operació els treballs necessaris per reposar o col·locar una fita de vèrtex
d’anàlogues característiques a les existents, en els trams en els quals s’hagi degradat o
desaparegut; o per col·locar-ne una de qualsevol dimensió en els trams de carretera en els quals
s’ha determinat la seva necessitat per millorar la seguretat.
EXECUCIÓ
1. Retirada a l’abocador autoritzat de les fites de vèrtex en mal estat.
2. Col·locació en el seu lloc de la nova fita de vèrtex.

AMIDAMENT I ABONAMENT
S’amidarà per unitat (u) de fita realment col·locada o reposada i s’abonarà segons el preu unitari
contractualment establert en el pressupost.
Queden inclosos en aquest preu i no es podran abonar per separat:
-

Retirada de les fites malmeses a l’abocador autoritzat.
Subministrament i col·locació de la nova fita, amb l’ompliment de sorra corresponent.

UNITATS COMPLEMENTÀRIES
No se’n consideren.
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Plec de prescripcions tècniques

Conservació Integral litoral

CODI - OPERACIÓ

UNITAT

REVISIÓ

07152 - Col·locació o reposició d'abalisament amb
balisa cilíndrica flexible de 75 cm d'alçada, amb
base, amb revestiment reflectant DG classe
RA3

u

31/05/2019

07153 - Col·locació o reposició d'abalisament amb
balisa cilíndrica flexible de 75 cm d'alçada, amb
revestiment reflectant DG classe RA3

u

31/05/2019

266B

267B

PRIORITAT
Prioritat 1 si és de reposició, i 3 en la resta dels casos.
DESCRIPCIÓ
Reposició o col·locació de fites tipus "sevillana" (H-75) d’anàlogues característiques a les
existents, en els trams en els quals s’hagin degradat o hagin desaparegut; o per col·locar-ne de
la dimensió que indiqui el responsable en els trams de carretera en els quals s’ha determinat la
seva necessitat per tal de millorar la seguretat.
EXECUCIÓ
1. Retirada a l’abocador autoritzat de les fites tipus "sevillana" (H-75) malmeses.
2. Subministrament i col·locació en el seu lloc de les fites noves tipus "sevillana" (H-75).

AMIDAMENT I ABONAMENT
S’amidarà per unitat (u) de fita realment col·locada o reposada i s’abonarà segons el preu unitari
contractualment establert en el pressupost.
Queden inclosos en aquest preu i no es podran abonar per separat:
-

Retirada i transport dels materials malmesos a l’abocador autoritzat.
Subministrament i col·locació de la nova fita.

UNITATS COMPLEMENTÀRIES
No se’n consideren.
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Plec de prescripcions tècniques

Conservació Integral litoral

CODI - OPERACIÓ
07161 - Col·locació o reposició de barrera de seguretat
tipus “Safetyline” o similar

268B

UNITAT

REVISIÓ

m

31/05/2019

PRIORITAT
Prioritat 1 si és de reposició, i 3 en la resta dels casos.
DEFINICIÓ
Corresponen a aquesta operació els treballs necessaris per col·locar o reposar els cables d’acer
atirantats, els peus drets i la resta d’elements de les barreres de seguretat tipus “Safetyline” o
similar, que hagin resultat deteriorats, per peces noves o en bon ús. O bé establir una nova
barrera de seguretat tipus “Safetyline” o similar, en un tram de la carretera en el qual s’hagi
determinat la seva necessitat per millorar la seguretat.
EXECUCIÓ
1. Tallar, desmuntar i retirar a l’abocador autoritzat els cables d’acer atirantats, suports i la
resta d’elements deteriorats.
2. Soldar, fixar o col·locar els nous peus drets.
3. Col·locar, alinear i fixar els cables d’acer atirantats.
4. Col·locar la resta d’elements que constitueixen la barrera de seguretat tipus “Safetyline”
o similar.

AMIDAMENT I ABONAMENT
S’abonarà per metre lineal (m) de barrera de seguretat de cables tipus “Safetyline” o similar,
reposada o col·locada segons el preu unitari contractualment establert en el pressupost.
Queden inclosos en aquest preu i no es podran abonar per separat:
-

Tallar, desmuntar i retirar a l’abocador autoritzat els cables d’acer atirantats, suports i la
resta d’elements deteriorats.
Soldar, fixar o col·locar els nous peus drets.
Col·locar, alinear i fixar els cables d’acer atirantats.
Col·locar la resta d’elements que constitueixen la barrera de seguretat tipus “Safetyline”
o similar.

UNITATS COMPLEMENTÀRIES
No se’n consideren.
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Plec de prescripcions tècniques

Conservació Integral litoral

CODI - OPERACIÓ
07162 - Col·locació o reposició de pals de plàstic per
a passos de mitjana amb cadena inclosa

269B

UNITAT

REVISIÓ

u

31/05/2019

PRIORITAT
Prioritat 1 només quan la manca de pals guia sigui excessiva. En la resta dels casos, es
considerarà de prioritat 2. Com a mínim es realitzarà un cop l’any.
DEFINICIÓ
Reposició de pals guia d'anàlogues característiques als existents en els trams en els quals
s'hagin degradat o desaparegut; o col·locació de pals guia del tipus que determini el responsable
en els trams de carretera en els quals s'ha determinat la seva necessitat per millorar la seguretat.
EXECUCIÓ
1.
2.
3.
4.

Retirada dels pals guia en mal estat.
Transport i descàrrega dels nous pals guia, al lloc on s'han de col·locar.
Càrrega, transport i descàrrega dels pals guia malmesos a l'abocador autoritzat.
Col·locació en el seu lloc dels pals guia nous.

AMIDAMENT I ABONAMENT
S'amidarà per unitat (u) de pal guia realment reposat o col·locat i s'abonarà segons el preu unitari
contractualment establert en el quadre de preus.
Queden inclosos en aquest preu i no es podran abonar per separat:
-

Retirada i transport dels pals malmesos a l'abocador.
Subministrament i col·locació dels pals nous.

UNITATS COMPLEMENTÀRIES
No se’n consideren.
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Plec de prescripcions tècniques

Conservació Integral litoral

CODI - OPERACIÓ
07163 - Col·locació o reposició de pals d'acer per a
passos de mitjana amb cadena inclosa

270B

UNITAT

REVISIÓ

u

31/05/2019

PRIORITAT
Prioritat 1 només quan la manca de pals guia sigui excessiva. En la resta dels casos, es
considerarà de prioritat 2. Com a mínim es realitzarà un cop l’any.
DEFINICIÓ
Reposició de pals guia d'anàlogues característiques als existents en els trams en els quals
s'hagin degradat o desaparegut; o col·locació de pals guia del tipus que determini el responsable
en els trams de carretera en els quals s'ha determinat la seva necessitat per millorar la seguretat.
EXECUCIÓ
1.
2.
3.
4.

Retirada dels pals guia en mal estat.
Transport i descàrrega dels nous pals guia, al lloc on s'han de col·locar.
Càrrega, transport i descàrrega dels pals guia malmesos a l'abocador autoritzat.
Col·locació en el seu lloc dels pals guia nous.

AMIDAMENT I ABONAMENT
S'amidarà per unitat (u) de pal guia realment reposat o col·locat i s'abonarà segons el preu unitari
contractualment establert en el quadre de preus.
Queden inclosos en aquest preu i no es podran abonar per separat:
-

Retirada i transport dels pals malmesos a l'abocador.
Subministrament i col·locació dels pals nous.

UNITATS COMPLEMENTÀRIES
No se’n consideren.
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CODI - OPERACIÓ
07164 - Col·locació o reposició de pantalla acústica de
metacrilat

271B

UNITAT

REVISIÓ

m2

31/05/2019

PRIORITAT
Prioritat 1 només quan l’estat de la pantalla sigui molt dolent. En la resta dels casos, es
considerarà de prioritat 2 o 3.
DEFINICIÓ
Corresponen a aquesta operació els treballs necessaris per reparar les pantalles acústiques de
metacrilat que estan degradades, sigui per causes de col·lisions o per l’acció del temps.
EXECUCIÓ
1. Establir senyals i dispositius de seguretat d'acord amb la Norma 8.3-I.C. i "Señalización
móvil de obras" del Ministerio de Fomento.
2. Subministrament i transport dels materials a peu d'obra.
3. Sanejament de les pantalles deteriorades.
4. Càrrega, transport i descàrrega del material procedent del sanejament a l'abocador
autoritzat.
5. Reparació o reposició de les zones de les pantalles deteriorades amb metacrilat.
6. Treure la senyalització i dispositius de seguretat.

La reposició, quan sigui necessària per causa d'una col·lisió que ha deteriorat força la pantalla,
es farà tant bon punt es tingui coneixement del fet. Si es tracta d'una pantalla deteriorada pel
temps es programaran campanyes específiques.
Tant la qualitat dels materials com l'execució dels diferents treballs inclosos en la present
operació acompliran el prescrit en el PG-3.
INFORMACIÓ A RESSENYAR EN ELS COMUNICATS DE TREBALL
S’anotaran els metres quadrats (m2) de pantalla reparats, referenciats amb el PK.
AMIDAMENT I ABONAMENT
S'amidarà per metre quadrat (m2) de pantalla realment reparat i s'abonarà segons el quadre de
preus, considerant-se inclòs en aquest, i per tant no hi haurà lloc al seu abonament per separat:
-

Sanejament, càrrega, transport i descàrrega a l’abocador autoritzat del material degradat.
Subministrament i col·locació dels materials de reposició.
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Es consideren també inclosos els assaigs, les comprovacions de les condicions dels
materials i obra executada, així com la referenciació, la ressenya d'execució i l'amidament
de les unitats d'obra realitzades.

No podent-se reclamar pagament addicional per cap altre concepte.
UNITATS COMPLEMENTÀRIES
No se’n consideren.
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CODI - OPERACIÓ
07165 - Col·locació o reposició de pantalla acústica de
rajola d'imitació de pedra

272B

UNITAT

REVISIÓ

m2

31/05/2019

PRIORITAT
Prioritat 1 només quan l’estat de la pantalla sigui molt dolent. En la resta dels casos, es
considerarà de prioritat 2 o 3.
DEFINICIÓ
Corresponen a aquesta operació els treballs necessaris per reparar les pantalles acústiques de
rajola d’imitació de pedra que estan degradades, sigui per causes de col·lisions o per l’acció del
temps.
EXECUCIÓ
1. Establir senyals i dispositius de seguretat d'acord amb la Norma 8.3-I.C. i "Señalización
móvil de obras" del Ministerio de Fomento.
2. Subministrament i transport dels materials a peu d'obra.
3. Sanejament de les pantalles deteriorades.
4. Càrrega, transport i descàrrega del material procedent del sanejament a l'abocador
autoritzat.
5. Reparació o reposició de les zones de les pantalles deteriorades amb rajola d'imitació de
pedra.
6. Treure la senyalització i dispositius de seguretat.

La reposició, quan sigui necessària per causa d'una col·lisió que ha deteriorat força la pantalla,
es farà tant bon punt es tingui coneixement del fet. Si es tracta d'una pantalla deteriorada pel
temps es programaran campanyes específiques.
Tant la qualitat dels materials com l'execució dels diferents treballs inclosos en la present
operació acompliran el prescrit en el PG-3.
INFORMACIÓ A RESSENYAR EN ELS COMUNICATS DE TREBALL
S’anotaran els metres quadrats (m2) de pantalla reparats, referenciats amb el PK.
AMIDAMENT I ABONAMENT
S'amidarà per metre quadrat (m2) de pantalla realment reparat i s'abonarà segons el quadre de
preus, considerant-se inclòs en aquest, i per tant no hi haurà lloc al seu abonament per separat:
-

Sanejament, càrrega, transport i descàrrega a l’abocador autoritzat del material degradat.
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Subministrament i col·locació dels materials de reposició.
Es consideren també inclosos els assaigs, les comprovacions de les condicions dels
materials i obra executada, així com la referenciació, la ressenya d'execució i l'amidament
de les unitats d'obra realitzades.

No podent-se reclamar pagament addicional per cap altre concepte.
UNITATS COMPLEMENTÀRIES
No se’n consideren.
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CODI - OPERACIÓ
07166 - Subministrament i col·locació d'amortidor
d'impacte
sistema
TRACC
amb
redireccionament
de classe AR1 o AR2,
incloent el desmuntatge del sinistrat

UNITAT

REVISIÓ

u

31/05/2019

273B

PRIORITAT
Prioritat 1.
DEFINICIÓ
Corresponen a aquesta operació els treballs necessaris per col·locar l’amortidor d’impacte
sistema TRACC amb redireccionament de classe AR o AR2, en un tram de la carretera en el
qual s’ha determinat la seva necessitat per millorar la seguretat, o per tal de substituir un
amortidor d’impacte malmès com a conseqüència d’una col·lisió, en aquest darrer cas també
s’inclou el desmuntatge i retirada de l’amortidor sinistrat.
EXECUCIÓ
1. Establir senyals i dispositius de seguretat d'acord amb la Norma 8.3-I.C. i "Señalización
móvil de obras" del "Ministerio de Fomento".
2. Supressió i retirada de l'amortidor d'impacte deteriorat com a conseqüència d'una
col·lisió.
3. Transport i descàrrega dels elements necessaris per a la col·locació del nou amortidor
d'impacte amb redireccionament sistema TRACC de classe AR 1 o AR 2 al lloc on s'ha
de col·locar.
4. Càrrega, transport i descàrrega de l'amortidor d'impacte malmès a l'abocador autoritzat.
5. Col·locar en el seu lloc el nou amortidor d'impacte sistema TRACC amb redireccionament
de classe AR 1 o AR 2. L'amortidor es col·locarà davant l'objecte a que protegeix de
manera que la col·lisió es produeixi el més frontalment possible.
6. Treure la senyalització i dispositius de seguretat.

La reposició, quan sigui necessària per causa d'una col·lisió, es farà tant bon punt es tingui
coneixement del fet.
Tant la qualitat dels materials com l'execució dels diferents treballs inclosos en la present
operació acompliran el prescrit en el PG-3, l'Ordre Circular 28/2009 sobre "CRITERIOS DE
APLICACIÓN DE BARRERAS DE SEGURIDAD METÁLICAS" del "Ministerio de Fomento i
l'Ordre Circular, de 28 de desembre de 1999, sobre "SEÑALIZACION, BALIZAMIENTO Y
SISTEMAS DE CONTENCION DE VEHICULOS" del Ministerio de Fomento.
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AMIDAMENT I ABONAMENT
S'amidarà per unitat (u) realment col·locada i s'abonarà segons el quadre de preus, considerantse inclòs en aquest, i per tant no hi haurà lloc al seu abonament per separat:
-

Retirada, càrrega, transport i descàrrega a l’abocador autoritzat del material degradat.
Subministrament i col·locació dels materials.
Es consideren també inclosos els assaigs, les comprovacions de les condicions dels
materials i obra executada, així com la referenciació, la ressenya d'execució i l'amidament
de les unitats d'obra realitzades.

No podent-se reclamar pagament addicional per cap altre concepte.
UNITATS COMPLEMENTÀRIES
No se’n consideren.
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CODI - OPERACIÓ
07167 - Subministrament i col·locació de pantalla
acústica de fusta

274B

UNITAT

REVISIÓ

m2

31/05/2019

PRIORITAT
Prioritat 1 només quan l’estat de la pantalla existent sigui molt dolent. En la resta dels casos, es
considerarà de prioritat 2 o 3.
DEFINICIÓ
Corresponen a aquesta operació els treballs necessaris per col·locar una pantalla acústica de
fusta en un tram de la carretera, en el qual s’ha determinat la seva necessitat per millorar les
condicions acústiques i els aspectes mediambientals, o per tal de substituir les peces o trams de
pantalla de fusta que hagin resultat deteriorats, per peces noves o en bon ús, o reparar un tram
de pantalla de fusta que estigui malmesa.
EXECUCIÓ
1. Establir senyals i dispositius de seguretat d'acord amb la Norma 8.3-I.C. i "Señalización
móvil de obras" del "Ministerio de Fomento".
2. Supressió i retirada dels trams de pantalla acústica de fusta deteriorats.
3. Transport i descàrrega de les peces noves o en bon ús, al lloc on s'han de col·locar.
4. Càrrega, transport i descàrrega de les peces o trams malmesos a l'abocador autoritzat.
5. Alinear i clavar els suports.
6. Col·locar en el seu lloc les peces noves i les peces desplaçades, inclòs el fonament, si
escau.
7. Treure la senyalització i dispositius de seguretat.
La reposició, quan sigui necessària degut al mal estat de la pantalla existent, es farà tant bon
punt es tingui coneixement del fet.
Tant la qualitat dels materials com l'execució dels diferents treballs inclosos en la present
operació acompliran el prescrit en el PG-3 i la normativa europea UNE 135 601.
AMIDAMENT I ABONAMENT
S'amidarà per metre quadrat (m2) de pantalla acústica realment col·locada o reposada i s'abonarà
segons el quadre de preus, considerant-se inclòs en aquest, i per tant no hi haurà lloc al seu
abonament per separat:
-

Desmuntatge, càrrega, transport i descàrrega a l’abocador autoritzat del material
degradat.
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Col·locació dels materials de reposició, inclòs el fonament, si escau.
Es consideren també inclosos els assaigs, les comprovacions de les condicions dels
materials i obra executada, així com la referenciació, la ressenya d'execució i l'amidament
de les unitats d'obra realitzades.
m2 de pantalla acústica de fusta tractada, inclosos els elements de subjecció.
La resta d'elements necessaris per a la col·locació correcta de la pantalla acústica de
protecció.

UNITATS COMPLEMENTÀRIES
No se’n consideren.
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CODI - OPERACIÓ
07168 - Subministrament i col·locació de pantalla
acústica amb aïllament interior i acabat de xapa
metàl·lica

UNITAT

REVISIÓ

m2

31/05/2019

275B

PRIORITAT
Prioritat 1 només quan l’estat de la pantalla existent sigui molt dolent. En la resta dels casos, es
considerarà de prioritat 2 o 3.
DEFINICIÓ
Corresponen a aquesta operació els treballs necessaris per col·locar una pantalla acústica de
xapa metàl·lica amb aïllament interior de llana de roca o similar, en un tram de la carretera en el
qual s’ha determinat la seva necessitat per millorar les condicions acústiques i els aspectes
mediambientals, o per tal de substituir les peces o trams de pantalla de planxa que hagin resultat
deteriorats, per peces noves o en bon ús, o reparar un tram de pantalla que estigui malmesa.
Les pantalles combinaran la propietat aïllant amb l’absorció del soroll per tal de millorar l’eficàcia
global de la barrera, i seran resistents a la intempèrie.
EXECUCIÓ
1. Establir senyals i dispositius de seguretat d'acord amb la Norma 8.3-I.C. i "Señalización
móvil de obras" del "Ministerio de Fomento".
2. Supressió i retirada dels trams de pantalla acústica deteriorats.
3. Transport i descàrrega de les peces noves o en bon ús, al lloc on s'han de col·locar.
4. Càrrega, transport i descàrrega de les peces o trams malmesos a l'abocador autoritzat.
5. Col·locació de la pantalla acústica i del conjunt dels seus elements, inclosos els
fonaments, si escau.
6. Treure la senyalització i dispositius de seguretat.

La reposició, quan sigui necessària degut al mal estat de la pantalla existent, es farà tant bon
punt es tingui coneixement del fet.
Tant la qualitat dels materials com l'execució dels diferents treballs inclosos en la present
operació acompliran el prescrit en el PG-3 i la normativa europea UNE 135 601.
AMIDAMENT I ABONAMENT
S'amidarà per metre quadrat (m2) de pantalla acústica realment col·locada o reposada i s'abonarà
segons el quadre de preus, considerant-se inclòs en aquest, i per tant no hi haurà lloc al seu
abonament per separat:
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Desmuntatge, càrrega, transport i descàrrega a l’abocador autoritzat del material
degradat.
Col·locació dels materials de reposició, inclòs el fonament, si escau.
Es considera també inclosos els assaigs, les comprovacions de les condicions dels
materials i obra executada, així com la referenciació, la ressenya d'execució i l'amidament
de les unitats d'obra realitzades.
m2 de pantalla acústica de fusta tractada, inclosos els elements de subjecció.
La resta d'elements necessaris per a la col·locació correcta de la pantalla acústica de
protecció.

UNITATS COMPLEMENTÀRIES
No se’n consideren.
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CODI - OPERACIÓ
08001 - Revisió sistemàtica semestral de senyal
lluminós fix

276B

UNITAT

REVISIÓ

u

26/07/2019

PERIODICITAT
Semestral.
DEFINICIÓ
Consisteix en la revisió sistemàtica semestral que cal fer als senyals lluminosos fixos que formin
part de les instal·lacions de senyalització de la carretera.
EXECUCIÓ
Treballs de comprovació, i si escau, correcció del funcionament dels senyals, estat dels cossos i
làmpades dels senyals, així com dels suports, estabilitat mecànica del senyal, comprovar juntes
d’estanqueïtat, connexions interiors d’aquests, treballs de neteja i altres.
També es portarà a terme la correcció de totes les anomalies, defectes i deterioraments
observats que sigui possible, i presa de dades per a informació dels que no hagi estat possible
resoldre, a efectes de fer-ho posteriorment mitjançant les oportunes operacions específiques.
Per a l’execució d’aquests treballs es disposarà dels recursos i es compliran les condicions que
s’estableixin en l’esmentada fitxa de treball. Es prendran les mesures de seguretat que en
aquesta s’indiquen.
AMIDAMENT I ABONAMENT
S’abonarà per unitat (u) d’operació realment executada segons el preu del pressupost, prèvia
presentació de la corresponent fitxa de treballs de manteniment.
Les possibles reparacions i/o reposicions de material s’abonaran segons indica l’operació 08061
- Manteniment correctiu d’instal·lacions d’enllumenat.
No podent-se reclamar pagament addicional per cap altre concepte i material.
UNITATS COMPLEMENTÀRIES
No se’n consideren.
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CODI - OPERACIÓ
08002 - Revisió sistemàtica semestral de senyal
lluminós variable (perill/obligació)

277B

UNITAT

REVISIÓ

u

26/07/2019

PERIODICITAT
Semestral.
DEFINICIÓ
Consisteix en la revisió sistemàtica semestral que cal fer als senyals lluminosos variables
(perill/obligació), que formin part de les instal·lacions de senyalització i control de trànsit de la
carretera.
Aquesta revisió es farà conjuntament amb el Centre de Control per a la comprovació del correcte
funcionament de les comunicacions, en el cas que estigui connectat amb ell.
EXECUCIÓ
Treballs de comprovació i, si escau, correcció del funcionament dels diferents estats dels senyals,
estat dels cossos dels senyals, així com dels suports i ancoratges, comprovar i greixar tanques i
frontisses, connexions i cablejats interiors, comprovar tensió d’alimentació, armaris de control,
treballs de neteja i altres.
També es portarà a terme la correcció de totes les anomalies, defectes i deterioraments
observats que sigui possible, i presa de dades per a informació dels que no hagi estat possible
resoldre, a efectes de fer-ho posteriorment mitjançant les oportunes operacions específiques.
Per a l’execució d’aquests treballs es disposarà dels recursos i es compliran les condicions que
s’estableixin en l’esmentada fitxa de treball. Es prendran les mesures de seguretat que en
aquesta s’indiquen.
AMIDAMENT I ABONAMENT
S’abonarà per unitat (u) d’operació realment executada segons el preu del pressupost, prèvia
presentació de la corresponent fitxa de treballs de manteniment.
Les possibles reparacions i/o reposicions de material s’abonaran segons indica l’operació 08061
- Manteniment correctiu d’instal·lacions d’enllumenat.
No podent-se reclamar pagament addicional per cap altre concepte i material.
UNITATS COMPLEMENTÀRIES
No se’n consideren.
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CODI - OPERACIÓ
08003 - Revisió sistemàtica semestral de panell
alfanumèric

278B

UNITAT

REVISIÓ

u

26/07/2019

PERIODICITAT
Semestral.
DEFINICIÓ
Consisteix en la revisió sistemàtica semestral que cal fer als panells alfanumèrics que formen
part de les instal·lacions de senyalització i control de trànsit de la carretera.
Aquesta revisió es farà conjuntament amb el Centre de Control per a la comprovació del correcte
funcionament de les comunicacions, en el cas que estigui connectat amb ell.
EXECUCIÓ
Treballs de comprovació i, si escau, correcció del funcionament dels diferents estats i missatges
dels panells alfanumèrics, estat dels cossos, suports i ancoratges dels planells, comprovar i
greixar tanques i frontisses, connexions i cablejat interiors, armaris de control, treballs de neteja
i altres.
També es portarà a terme la correcció de totes les anomalies, defectes i deterioraments
observats que sigui possible, i presa de dades per a informació dels que no hagi estat possible
resoldre, a efectes de fer-ho posteriorment mitjançant les oportunes operacions específiques.
Per a l’execució d’aquests treballs es disposarà dels recursos i es compliran les condicions que
s’estableixin en l’esmentada fitxa de treball. Es prendran les mesures de seguretat que en
aquesta s’indiquen.
AMIDAMENT I ABONAMENT
S’abonarà per unitat (u) d’operació realment executada segons el preu del pressupost, prèvia
presentació de la corresponent fitxa de treballs de manteniment.
Les possibles reparacions i/o reposicions de material s’abonaran segons indica l’operació 08061
- Manteniment correctiu d’instal·lacions d’enllumenat.
No podent-se reclamar pagament addicional per cap altre concepte i material.
UNITATS COMPLEMENTÀRIES
No se’n consideren.
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CODI - OPERACIÓ

UNITAT

REVISIÓ

u

26/07/2019

08004 - Neteja anual de senyal led’s variables
(perill/obligació)

279B

PERIODICITAT
Anual.
DEFINICIÓ
Aquesta operació consisteix en els treballs necessaris per a la neteja d’un senyal de LED’S
variable, de qualsevol tipus, mitjançant l’aplicació manual dels productes adequats en cada cas
(solucions sabonoses, dissolvents, esbandit amb aigua, i altres), i raspallat no lesiu si fos
necessari.
EXECUCIÓ
1. Establir senyals i dispositius de seguretat d’acord amb la norma 8.3 IC i “Señalización
móvil de obras” del “Ministerio de Fomento”.
2. Elevació del personal fins el senyal mitjançant plataforma, si és necessari.
3. Neteja manual amb productes adequats (solucions sabonoses, dissolvents, esbandit amb
aigua, i altres). Es tindrà cura que l'aigua que vagi a parar al paviment no pugui afectar la
circulació. Els productes emprats per a la neteja no afectaran negativament el personal
ni el paviment.
4. Raspallat no lesiu.
5. Treure la senyalització i dispositius de seguretat.
En quant a les recomanacions de quan convé executar la present operació i la informació a
facilitar de l’execució i control, se seguirà l’indicat pel director del contracte.
Es prendran les mesures de seguretat corresponents als treballs en altura.
AMIDAMENT I ABONAMENT
S’amidarà per unitat (u) de senyal LED’S variable realment netejada i s’abonarà segons el preu
del pressupost, considerant-se inclòs en aquest, i per tant, no hi haurà lloc al seu abonament per
separat, la totalitat dels mitjans i materials necessaris per garantir la correcta execució de
l’operació, així com qualsevol altre treball complementari que fos necessari per a l'execució
conforme a condicions.
No podent-se reclamar pagament addicional per cap altre concepte.
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CODI - OPERACIÓ

UNITAT

REVISIÓ

u

26/07/2019

08005 - Neteja anual de panells alfanumèrics

280B

PERIODICITAT
Anual.
DEFINICIÓ
Consisteix aquesta operació en els treballs necessaris per a la neteja d’un panell alfanumèric, de
qualsevol tipus, mitjançant l’aplicació manual dels productes adequats en cada cas (solucions
sabonoses, dissolvents, esbandit amb aigua, i altres), i raspallat no lesiu si fos necessari.
EXECUCIÓ
1. Establir senyals i dispositius de seguretat d’acord amb la norma 8.3 IC i “Señalización
móvil de obras” del “Ministerio de Fomento”.
2. Elevació del personal fins el panell mitjançant plataforma, si és necessari.
3. Neteja manual amb productes adequats (solucions sabonoses, dissolvents, esbandit amb
aigua, i altres). Es tindrà cura que l'aigua que vagi a parar al paviment no pugui afectar la
circulació. Els productes emprats per a la neteja no afectaran negativament el personal
ni el paviment.
4. Raspallat no lesiu.
5. Treure la senyalització i dispositius de seguretat.
En quant a les recomanacions de quan convé executar la present operació i la informació a
facilitar de l’execució i control, es seguirà l’indicat pel director del contracte.
Es prendran les mesures de seguretat corresponents als treballs en altura.
AMIDAMENT I ABONAMENT
S’amidarà per unitat (u) de panell alfanumèric realment netejada i s’abonarà segons el preu del
pressupost, considerant-se inclòs en aquest, i per tant, no hi haurà lloc al seu abonament per
separat, la totalitat dels mitjans i materials necessaris per garantir la correcta execució de
l’operació, així com qualsevol altre treball complementari que fos necessari per a l'execució
conforme a condicions.
No podent-se reclamar pagament addicional per cap altre concepte.
UNITATS COMPLEMENTÀRIES
No se’n consideren.
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CODI - OPERACIÓ
08006 - Revisió sistemàtica trimestral de l’equip de
comunicació

281B

UNITAT

REVISIÓ

u

26/07/2019

PERIODICITAT
Trimestral.
DEFINICIÓ
Consisteix en la revisió sistemàtica trimestral que cal fer als diferents equips de comunicacions
(mòdems, repetidors F.O., distribuïdors, drivers, connexionats, i altres), entre les Estacions de
control remot o Centrals màster i Sala de control.
EXECUCIÓ
Els treballs seran de comprovació del correcte funcionament de l’equip, del “pulling” dels leds,
verificació de la tensió d’alimentació, neteja dels cables de xarxes i connectors de fibra i de l’equip
en general.
La revisió es portarà a terme realitzant la totalitat dels treballs previstos a la fitxa de treball:
maniobres, verificacions, comprovacions, mesures, proves, ajustos, neteges, proteccions,
substitucions, reposicions de filtres i altres.
També es durà a terme la correcció de totes les anomalies, defectes i deterioraments observats
que sigui possible, i presa de dades per a informació dels que no hagi estat possible resoldre, a
efectes de fer-ho posteriorment mitjançant les oportunes operacions específiques.
Per a l’execució d’aquests treballs es disposarà dels recursos i es compliran les condicions que
s’estableixin en l’esmentada fitxa de treball. Es prendran les mesures de seguretat que en
aquesta s’indiquen.
AMIDAMENT I ABONAMENT
S’abonarà per unitat (u) d’operació realment executada segons el preu del pressupost, prèvia
presentació de la corresponents fitxa de treballs de manteniment.
Les possibles reparacions i/o reposicions de material s’abonaran segons indica l’operació 08061
- Manteniment correctiu d’instal·lacions d’enllumenat.
No podent-se reclamar pagament addicional per cap altre concepte i material.

UNITATS COMPLEMENTÀRIES
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No se’n consideren.
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CODI - OPERACIÓ
08007 - Revisió sistemàtica semestral d'estació
remota o central màster (ERU)

282B

UNITAT

REVISIÓ

u

26/07/2019

PERIODICITAT
Semestral.
DEFINICIÓ
Consisteix en la revisió sistemàtica semestral que cal fer a les Estacions de control remot que, a
partir de la informació que els arriba a través del cable de comunicacions i equips de transmissió
i recepció, maniobren alguns dels mecanismes que formen part de les instal·lacions.
Aquesta operació es farà conjuntament amb Sala de control per a la comprovació del correcte
funcionament de les comunicacions.
EXECUCIÓ
1. Comprovació què les diferents mesures d’entrada a les targetes analògiques estiguin
d’acord amb els valors de Centre de Control.
2. Comprovació de que els diferents senyals digitals tant d’entrada com de sortida concordin
amb els de Centre de Control.
3. Comprovació i neteja dels diferents connectors/sòcols de l’estació.
4. Collar cargols dels borns d’entrada/sortida del cablejat
5. Neteja general de l’interior de l’estació.
Es realitzaran la totalitat dels treballs previstos en la fitxa de treball, maniobres, verificacions,
comprovacions, mesures, proves, ajustos, neteges, proteccions, substitucions, i altres.
També es portarà a terme la correcció de totes les anomalies, defectes i deterioraments
observats durant la revisió, i la presa de dades per a informació dels que no hagi estat possible
resoldre, a efectes de fer-ho posteriorment mitjançant les oportunes operacions específiques.
Per a l’execució d’aquests treballs es disposarà dels recursos i es compliran les condicions que
s’estableixin en l’esmentada fitxa de treball. Es prendran les mesures de seguretat que en
aquesta s’indiquen.
AMIDAMENT I ABONAMENT
S’abonarà per unitat (u) d’operació realment executada segons el preu del pressupost, prèvia
presentació de la corresponent fitxa de treballs de manteniment.
Les possibles reparacions i/o reposicions de material s’abonaran segons indica l’operació 08061
- Manteniment correctiu d’instal·lacions d’enllumenat.
No podent-se reclamar pagament addicional per cap altre concepte i material.
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UNITATS COMPLEMENTÀRIES
No se’n consideren.
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CODI - OPERACIÓ
08008 - Revisió sistemàtica semestral càmera de TV

283B

UNITAT

REVISIÓ

u

26/07/2019

PERIODICITAT
Semestral.
DEFINICIÓ
Consisteix en la revisió sistemàtica semestral que cal fer a les càmeres de TV situades en punts
estratègics de la carretera (especialment a les entrades i sortides dels túnels i al llarg d'alguns
d'ells), per poder observar-los des del Centre de Control.
Inclou la revisió dels repetidors, transmissors, amplificadors, moduladors, equip DAI i de les
connexions amb la línia de comunicacions i, si és el cas, amb la de maniobra de la càmera.
EXECUCIÓ
1. Treballs de neteja de l’òptica i del conjunt de la càmera i l’envoltant.
2. Comprovació del bon estat dels suports i del fixament de la càmera.
3. Verificació del nivell de vídeo entregat per càmera i amplificadors (si existeixen), i
activació led detecció vídeo de cadascun dels canals de transmissors i receptors.
4. Comprovació de la font d'alimentació de l’amplificador de línia.
5. Comprovació del nivell de vídeo entregat per l'amplificador.
6. Comprovar funcionament de la telemetria (només en càmeres mòbils).
7. Verificar les diferents connexions, connectors i cablejat dels diferents elements.
8. Netejar connectors de vídeo i/o fibra òptica (si existeixen) a transmissors, receptors,
repartidors, etc.
També es portarà a terme la correcció de totes les anomalies, defectes i deterioraments
observats que sigui possible, i presa de dades per a informació dels que no hagi estat possible
resoldre, a efectes de fer-ho posteriorment mitjançant les oportunes operacions específiques.
Per a l’execució d’aquests treballs es disposarà dels recursos i es compliran les condicions que
s’estableixin en l’esmentada fitxa de treball. Es prendran les mesures de seguretat que en
aquesta s’indiquen.
AMIDAMENT I ABONAMENT
S’abonarà per unitat (u) d’operació realment executada segons el preu del pressupost, prèvia
presentació de la corresponent fitxa de treballs de manteniment.
Les possibles reparacions i/o reposicions de material s’abonaran segons indica l’operació 08061
- Manteniment correctiu d’instal·lacions d’enllumenat.
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No podent-se reclamar pagament addicional per cap altre concepte i material.
UNITATS COMPLEMENTÀRIES
No se’n consideren.
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CODI - OPERACIÓ

UNITAT

REVISIÓ

Km

26/07/2019

08009 - Revisió sistemàtica anual de cable de
comunicacions

284B

PERIODICITAT
Anual.
DEFINICIÓ
Consisteix en la revisió sistemàtica anual que cal fer als cables de comunicacions situats al llarg
de les carreteres i que formen part de les instal·lacions a conservar.
EXECUCIÓ
1. Es realitzarà la comprovació del bon estat del cablejat i borns, i de la continuïtat de línies.
També es portarà a terme la correcció de totes les anomalies, defectes i deterioraments
observats que sigui possible, i presa de dades per a informació dels que no hagi estat possible
resoldre, a efectes de fer-ho posteriorment mitjançant les oportunes operacions específiques.
Per a l’execució d’aquests treballs es disposarà dels recursos i es compliran les condicions que
s’estableixin en l’esmentada fitxa de treball. Es prendran les mesures de seguretat que en
aquesta s’indiquen.
AMIDAMENT I ABONAMENT
L’amidament es farà pels quilòmetres (Km) de canalització de cable de comunicacions realment
revisats.
S'amidaran els materials utilitzats per resoldre les anomalies, defectes i deterioraments corregits.
S'abonarà per unitat quilomètrica (km) d'operació de revisió executada, conforme a condicions
d'execució, al preu contractat. Aquest preu comprèn la totalitat de recursos necessaris per dur a
terme els treballs i qualsevol altre treball complementari que fos necessari per a l'execució
conforme a condicions.
Les possibles reparacions i/o reposicions de material s’abonaran segons indica l’operació 08061
- Manteniment correctiu d’instal·lacions d’enllumenat.
No es podrà reclamar pagament addicional per cap altre concepte.

UNITATS COMPLEMENTÀRIES
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No se’n consideren.
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CODI - OPERACIÓ
08010 - Revisió funcional mensual d'estacions
remotes

285B

UNITAT

REVISIÓ

u

26/07/2019

PERIODICITAT
Mensual, deu vegades l’any.
DEFINICIÓ
Corresponen a aquesta operació els treballs per dur a terme la revisió funcional mensual que cal
fer a les Estacions de control remot que, a partir de la informació que els arriba a través del cable
de comunicacions i equips de transmissió i recepció, maniobren alguns dels mecanismes que
formen part de les instal·lacions.
EXECUCIÓ
1. Es comprovaran de forma visual els LED’S de les targetes d’entrades digitals,
corresponents als diferents estats dels elements o circuits connectats a l’estació,
verificant que els LED’S activats corresponen als senyals dels equips en funcionament
en el moment de la revisió.
2. Comprovació de la presència d’alarmes.
3. Comprovació dels diferents indicadors de tensió de les fonts d’alimentació.
4. Revisió general de l’estat dels connectors de les targetes.
5. Comprovació de l’estat de connexionat del driver de comunicacions i dels cables
d’interconnexió.
També es portarà a terme la correcció de totes les anomalies, defectes i deterioraments
observats que sigui possible, i presa de dades per a informació dels que no hagi estat possible
resoldre, a efectes de fer-ho posteriorment mitjançant les oportunes operacions específiques.
La unitat no es durà a terme el mes en què coincideixi amb la revisió sistemàtica.
AMIDAMENT I ABONAMENT
S’abonarà per unitat (u) d’operació realment executada segons el preu del pressupost, prèvia
presentació de la corresponent fitxa de treballs de manteniment.
Les possibles reparacions i/o reposicions de material s’abonaran segons indica l’operació 08061
- Manteniment correctiu d’instal·lacions d’enllumenat.
No podent-se reclamar pagament addicional per cap altre concepte i material.
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UNITATS COMPLEMENTÀRIES
No se’n consideren.
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CODI - OPERACIÓ
08011 - Revisió funcional mensual càmeres de TV

286B

UNITAT

REVISIÓ

u

26/07/2019

PERIODICITAT
Mensual, deu vegades l’any.
DEFINICIÓ
Corresponen a aquesta operació els treballs per dur a terme revisió funcional mensual que cal
fer a les càmeres de TV i equips complementaris (càmeres mòbils/fixes, línies de comunicació,
transmissors, repetidors i altres).
EXECUCIÓ
1. Netejar externament els equips transmissors.
2. Monitoritzar els senyals de vídeo que arriben als diferents canals dels transmissors
mitjançant un monitor portàtil.
3. Comprovar si algun led d'alarma és actiu al transmissor de vídeo corresponent.
4. Comprovar el funcionament del telecontrol de les càmeres des del centre (càmeres
exteriors).
5. Verificar amb el CCCV la qualitat d'imatge de la càmera.
6. Comprovar estat codificadors de vídeo.
7. Verificació visual dels cablejats i estat dels connectors dels repetidors de vídeo.
També es portarà a terme la correcció de totes les anomalies, defectes i deterioraments
observats que sigui possible, i presa de dades per a informació dels que no hagi estat possible
resoldre, a efectes de fer-ho posteriorment mitjançant les oportunes operacions específiques.
La unitat no es durà a terme el mes en què coincideixi amb la revisió sistemàtica.
AMIDAMENT I ABONAMENT
S’abonarà per unitat (u) d’operació realment executada segons el preu del pressupost, prèvia
presentació de la corresponent fitxa de treballs de manteniment.
Les possibles reparacions i/o reposicions de material s’abonaran segons indica l’operació 08061
- Manteniment correctiu d’instal·lacions d’enllumenat.
No podent-se reclamar pagament addicional per cap altre concepte i material.
UNITATS COMPLEMENTÀRIES
No se’n consideren.
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CODI - OPERACIÓ
08012 - Reposició de cablejat per a comunicacions

287B

UNITAT

REVISIÓ

m

26/07/2019

PERIODICITAT
Segons l’estat de degradació del cable de comunicacions.
DEFINICIÓ
Corresponen a aquesta operació els treballs necessaris per a la substitució d’un tram de cable
entre dos punts de comunicació, o entre un d’aquests i un quadre de maniobra, quan una avaria
o el seu estat així ho aconsellin.
EXECUCIÓ
1. Establir senyals i dispositius de seguretat d’acord amb la norma 8.3. IC i “Señalización
móvil de obras” del “Ministerio de Fomento”.
2. Retirada del cable avariat.
3. Reposició de cable amb la secció que hi correspongui.
4. Entroncament i connexió al circuit.
5. Treure la senyalització i dispositius de seguretat.
Pel que fa a les recomanacions de quan convé executar la present operació i la informació a
facilitar de l’execució i control, es seguirà l’indicat pel director del contracte.
Tant la qualitat dels materials com l’execució dels diferents treballs inclosos en la present
operació compliran el prescrit en el PG-3, o l’exigit pel vigent Reglament de baixa tensió o per
altres legislacions que li siguin d’aplicació.
AMIDAMENT I ABONAMENT
S’amidarà per metre (m) de cable substituït i s’abonarà segons el preu del pressupost,
considerant-se inclòs en aquest i per tant no haurà lloc al seu abonament per separat:
-

Retirada del cable avariat.
Reposició de cable amb la secció que hi correspongui.
Entroncament i connexió al circuit, si el cable no és de fibra òptica.
Els assaigs, les comprovacions de les condicions dels materials i obra executada, així
com la referenciació, la ressenya d’execució i l’amidament de les unitats d’obra
executades.

UNITATS COMPLEMENTÀRIES
No es consideraran incloses en el preu de l’operació i par tant s’abonaran per separat les
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següents unitats complementàries, el preu de les quals inclourà el subministrament del
material i la seva col·locació:
-

5002.- m2 de demolició de paviment de mescla bituminosa o de formigó, incloses
vorades, cunetes i transport a l'abocador autoritzat.
5002N.- m2 de demolició de paviment de mescla bituminosa o de formigó, incloses
vorades, cunetes i transport a l'abocador autoritzat, en horari nocturn.
5021.- m3 d’excavació de terreny no classificat en desmunt.
5110.- m3 de tot-u artificial tipus ZA25, estesa i compactació
5525.- m3 de formigó HM-20, inclosos col·locació, vibrat i curat.
5109.- m3 d’esplanada amb sòl seleccionat tipus 3, procedent de préstec, mesurada
sobre perfil teòric.
5230.- t de mescla bituminosa en fred de qualsevol tipus per a capa de trànsit, inclosos
lligant, estesa i compactació.
5240 i 5244.- t de mescla bituminosa en calent.
5248.- t de mescla discontínua per a capa de trànsit tipus BBTM8A, BBTM8B, BBTM11A
o BBTM11B, inclosos lligant, estesa i compactació.
5249.- t de mescla drenant per a capa de trànsit tipus PA11 o PA16, inclosos lligant B
50/70, estesa i compactació.
5222.- m2 de reg d’adherència amb emulsió catiònica tipus C60B4ADH, amb una dotació
de 0,5 kg/m2.
5223.- m2 de reg d’adherència amb emulsió modificada tipus C60BP4ADH, amb una
dotació de 0,35 kg/m2.
5221.- m2 de reg d’emprimació amb emulsió catiònica tipus C50BF5IMP, amb una dotació
de 1,5 kg/m2.

No podent-se reclamar pagament addicional per cap altre concepte.
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CODI - OPERACIÓ
08013 - Reposició de cablejat per subministrament
d’energia

288B

UNITAT

REVISIÓ

m

26/07/2019

PERIODICITAT
Segons l’estat de degradació del cable per subministrament d’energia.
DEFINICIÓ
Corresponen a aquesta operació els treballs necessaris per a la substitució d’un tram de cable
entre dos punts de llum, o entre un d’aquests i un quadre de maniobra, quan una avaria o el seu
estat així ho aconsellin.
EXECUCIÓ
1. Establir senyals i dispositius de seguretat d’acord amb la norma 8.3. IC i “Señalización
móvil de obras” del “Ministerio de Fomento”.
2. Retirada del cable avariat i material sobrant, transport i descàrrega a l’abocador autoritzat.
3. Reposició de cable amb la secció que hi correspongui.
4. Entroncament i connexió al circuit.
5. Treure la senyalització i dispositius de seguretat.
Pel que fa a les recomanacions de quan convé executar la present operació i la informació a
facilitar de l’execució i control, es seguirà l’indicat pel director facultatiu.
Tant la qualitat dels materials com l’execució dels diferents treballs inclosos en la present
operació compliran el prescrit en el PG-3, o l’exigit pel vigent Reglament de baixa tensió o per
altres legislacions que li siguin d’aplicació.
AMIDAMENT I ABONAMENT
S’amidarà per metre (m) realment executat i s’abonarà segons el preu del pressupost,
considerant-se inclòs en aquest i per tant no haurà lloc al seu abonament per separat:
-

Retirada del cable avariat i material sobrant, transport i descàrrega a l’abocador autoritzat.
Reposició de cable amb la secció que hi correspongui.
Entroncament i connexió al circuit.
Els assaigs, les comprovacions de les condicions dels materials i obra executada, així
com la referenciació, la ressenya d’execució i l’amidament de les unitats d’obra
executades.

UNITATS COMPLEMENTÀRIES
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No es consideraran incloses en el preu de l’operació i par tant s’abonaran per separat les
següents unitats complementàries, el preu de les quals inclourà el subministrament del
material i la seva col·locació:
-

5002.- m2 de demolició de paviment de mescla bituminosa o de formigó, incloses
vorades, cunetes i transport a l'abocador autoritzat.
5002N.- m2 de demolició de paviment de mescla bituminosa o de formigó, incloses
vorades, cunetes i transport a l'abocador autoritzat, en horari nocturn.
5021.- m3 d’excavació de terreny no classificat en desmunt.
5110.- m3 de tot-u artificial tipus ZA25, estesa i compactació
5525.- m3 de formigó HM-20, inclosos col·locació, vibrat i curat.
5109.- m3 d’esplanada amb sòl seleccionat tipus 3, procedent de préstec, mesurada
sobre perfil teòric.
5230.- t de mescla bituminosa en fred de qualsevol tipus per a capa de trànsit, inclosos
lligant, estesa i compactació.
5240 i 5244.- t de mescla bituminosa en calent.
5248.- t de mescla discontínua per a capa de trànsit tipus BBTM8A, BBTM8B, BBTM11A
o BBTM11B, inclosos lligant, estesa i compactació.
5249.- t de mescla drenant per a capa de trànsit tipus PA11 o PA16, inclosos lligant B
50/70, estesa i compactació.
5222.- m2 de reg d’adherència amb emulsió catiònica tipus C60B4ADH, amb una dotació
de 0,5 kg/m2.
5223.- m2 de reg d’adherència amb emulsió modificada tipus C60BP4ADH, amb una
dotació de 0,35 kg/m2.
5221.- m2 de reg d’emprimació amb emulsió catiònica tipus C50BF5IMP, amb una dotació
de 1,5 kg/m2.

No podent-se reclamar pagament addicional per cap altre concepte.
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CODI - OPERACIÓ
08014 - Revisió funcional mensual de senyal lluminós
variable (perill/obligació)

289B

UNITAT

REVISIÓ

u

26/07/2019

PERIODICITAT
Mensual, deu vegades l’any.
DEFINICIÓ
Consisteix en la revisió funcional mensual que cal fer als senyals lluminosos variables
(perill/obligació) que formin part de les instal·lacions de senyalització i control de trànsit de la
carretera.
Aquesta revisió es farà conjuntament amb el Centre de Control per a la comprovació del correcte
funcionament de les comunicacions, en el cas de que estigui connectat amb ell.
EXECUCIÓ
Treballs de comprovació i, si escau, correcció del funcionament dels diferents estats dels senyals,
estat dels cossos dels senyals, així com dels suports, comprovar tanques, connexions interiors
dels mateixos, armaris de control.
També es portarà a terme la correcció de totes les anomalies, defectes i deterioraments
observats que sigui possible, i presa de dades per a informació dels que no hagi estat possible
resoldre, a efectes de fer-ho posteriorment mitjançant les oportunes operacions específiques.
Per a l’execució d’aquests treballs es disposarà dels recursos i es compliran les condicions que
s’estableixin en l’esmentada fitxa de treball. Es prendran les mesures de seguretat que en
aquesta s’indiquen.
AMIDAMENT I ABONAMENT
S’abonarà per unitat (u) d’operació realment executada segons el preu del pressupost, prèvia
presentació de la corresponent fitxa de treballs de manteniment.
Les possibles reparacions i/o reposicions de material s’abonaran segons indica l’operació 08061
- Manteniment correctiu d’instal·lacions d’enllumenat.
No podent-se reclamar pagament addicional per cap altre concepte i material.
UNITATS COMPLEMENTÀRIES
No se’n consideren.
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CODI - OPERACIÓ

UNITAT

REVISIÓ

u

26/07/2019

08015 - Revisió funcional mensual senyal lluminós fix

290B

PERIODICITAT
Mensual, deu vegades l’any.
DEFINICIÓ
Consisteix en la revisió funcional mensual que cal fer als senyals lluminosos fixos que formin part
de les instal·lacions de senyalització de la carretera.
EXECUCIÓ
1. Treballs de comprovació de totes les làmpades.
2. Comprovació si hi ha algun component del senyal deteriorat.
3. Comprovació visual de l’estabilitat mecànica del senyal.
També es portarà a terme la correcció de totes les anomalies, defectes i deterioraments
observats que sigui possible, i presa de dades per a informació dels que no hagi estat possible
resoldre, a efectes de fer-ho posteriorment mitjançant les oportunes operacions específiques.
Per a l’execució d’aquests treballs es disposarà dels recursos i es compliran les condicions que
s’estableixin en l’esmentada fitxa de treball. Es prendran les mesures de seguretat que en
aquesta s’indiquen.
AMIDAMENT I ABONAMENT
S’abonarà per unitat (u) d’operació realment executada segons el preu del pressupost, prèvia
presentació de la corresponent fitxa de treballs de manteniment.
Les possibles reparacions i/o reposicions de material segons indica l’operació 08061 Manteniment correctiu d’instal·lacions d’enllumenat.
No podent-se reclamar pagament addicional per cap altre concepte i material.
UNITATS COMPLEMENTÀRIES
No se’n consideren.
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CODI - OPERACIÓ
08016

291B

- Revisió
alfanumèric

funcional

mensual

de

panell

UNITAT

REVISIÓ

u

26/07/2019

PERIODICITAT
Mensual, deu vegades l’any.
DEFINICIÓ
Consisteix en la revisió funcional mensual que cal fer als panells alfanumèrics que formin part de
les instal·lacions de senyalització i control de trànsit de la carretera.
Aquesta revisió es farà conjuntament amb el Centre de Control per a la comprovació del correcte
funcionament de les comunicacions, en el cas de que estigui connectat amb ell.
EXECUCIÓ
Treballs de comprovació i, si escau, correcció del funcionament dels diferents estats dels panells
alfanumèrics, estat dels píxels de LEDs, estat dels cossos dels panells, així com dels suports i
ancoratges, connexions interiors dels mateixos, armaris de control i altres.
També es portarà a terme la correcció de totes les anomalies, defectes i deterioraments
observats que sigui possible, i presa de dades per a informació dels que no hagi estat possible
resoldre, a efectes de fer-ho posteriorment mitjançant les oportunes operacions específiques.
Per a l’execució d’aquests treballs es disposarà dels recursos i es compliran les condicions que
s’estableixin en l’esmentada fitxa de treball. Es prendran les mesures de seguretat que en
aquesta s’indiquen.
AMIDAMENT I ABONAMENT
S’abonarà per unitat (u) d’operació realment executada segons el preu del pressupost, prèvia
presentació de la corresponent fitxa de treballs de manteniment.
Les possibles reparacions i/o reposicions de material s’abonaran segons indica l’operació 08061
- Manteniment correctiu d’instal·lacions d’enllumenat.
No podent-se reclamar pagament addicional per cap altre concepte i material.
UNITATS COMPLEMENTÀRIES
No se’n consideren.
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CODI - OPERACIÓ
08017

292B

- Revisió funcional
meteorològica

mensual

estació

UNITAT

REVISIÓ

u

26/07/2019

PERIODICITAT
Mensual, dotze vegades l’any.
DEFINICIÓ
Consisteix en la revisió funcional mensual que cal fer a les estacions meteorològiques que se
situen a les boques d’alguns túnels.
EXECUCIÓ
1.
2.
3.
4.

Comprovació visual de l’estat de l’equip.
Comprovació de l’estat dels sensors.
Comprovació de la tensió d’alimentació (tensió real, tensió nominal i tolerància).
Comprovació de l’estat del display de l’equip.

La revisió, a més dels mesuradors pròpiament dits, s’estendrà a les connexions per a la presa
d’energia elèctrica i transmissió de la informació.
També es durà a terme la correcció de totes les anomalies, defectes i deterioraments observats
que sigui possible, i presa de dades per a informació dels que no hagi estat possible resoldre, a
efectes de fer-ho posteriorment mitjançant les oportunes operacions específiques.
Per a l’execució d’aquests treballs es disposarà dels recursos i es compliran les condicions que
s’estableixin en l’esmentada fitxa de treball. Es prendran les mesures de seguretat que en
aquesta s’indiquen.
AMIDAMENT I ABONAMENT
S’abonarà per unitat (u) d’operació realment executada segons el preu del pressupost, prèvia
presentació de la corresponent fitxa de treballs de manteniment.
Les possibles reparacions i/o reposicions de material s’abonaran segons indica l’operació 08061
- Manteniment correctiu d’instal·lacions d’enllumenat.
No podent-se reclamar pagament addicional per cap altre concepte i material.
UNITATS COMPLEMENTÀRIES
No se’n consideren.
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CODI - OPERACIÓ
08027 - Reposició de pany al quadre de control

293B

UNITAT

REVISIÓ

u

31/05/2019

PRIORITAT
Sempre prioritat 1.
DEFINICIÓ
Corresponen a aquesta operació els treballs necessaris per substituir o reposar el pany al quadre
de control, com a conseqüència d’actes vandàlics, accidents o altres imprevistos.
EXECUCIÓ
1. Establir senyals i dispositius de seguretat d'acord amb la Norma 8.3-I.C. i "Señalización
móvil de obras" del Ministerio de Fomento.
2. Retirada de l'element danyat.
3. Col·locació del nou pany al quadre de control.
4. Treure la senyalització i dispositius de seguretat.
Pel que fa a les recomanacions de quan convé executar la present operació, i la informació a
facilitar de l'execució i control, es seguirà l'indicat pel responsable facultatiu.
AMIDAMENT I ABONAMENT
S’amidarà per unitat (ut) realment substituïda o reposada i s’abonarà segons el quadre de preus,
considerant-se inclòs en aquest, i per tant, no hi haurà lloc al seu abonament per separat, la
totalitat dels mitjans i materials necessaris per garantir la correcta execució de l’operació.
Es consideren també inclosos els assaigs, les comprovacions de les condicions dels materials i
obra executada, així com la referenciació i la ressenya d’execució.
UNITATS COMPLEMENTÀRIES
No se’n consideren.
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CODI - OPERACIÓ
08028 - Reposició de làmpada i circuits electrònics
senyal LED en el quadre de control

294B

UNITAT

REVISIÓ

u

31/05/2019

PRIORITAT
Sempre prioritat 1.
DEFINICIÓ
Corresponen a aquesta operació els treballs necessaris per a substituir o reposar les làmpades i
circuits electrònics de senyal LED en el quadre de control.
EXECUCIÓ
1. Establir senyals i dispositius de seguretat d'acord amb la Norma 8.3-I.C. i "Señalización
móvil de obras" del Ministerio de Fomento.
2. Retirada dels elements afectats amb els mitjans necessaris.
3. Col·locació de les noves làmpades i circuit electrònic en el quadre de control.
4. Treure la senyalització i dispositius de seguretat.

Pel que fa a les recomanacions de quan convé executar la present operació, i la informació a
facilitar de l'execució i control, es seguirà l'indicat pel responsable facultatiu.
AMIDAMENT I ABONAMENT
S’amidarà per unitat (u) realment substituïda o reposada i s’abonarà segons el quadre de preus,
considerant-se inclòs en aquest, i per tant, no hi haurà lloc al seu abonament per separat, la
totalitat dels mitjans i materials necessaris per garantir la correcta execució de l’operació.
Es consideren també inclosos els assaigs, les comprovacions de les condicions dels materials i
obra executada, així com la referenciació i la ressenya d’execució.
UNITATS COMPLEMENTÀRIES
No se’n consideren.
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CODI - OPERACIÓ

UNITAT

REVISIÓ

08031 - Canalització de serveis en calçada, incloent
l'excavació, reblert de rasa amb formigó HM-20,
càrrega i transport a l'abocador del material
sobrant, inclòs cànon d'abocament

m

31/05/2019

08032 - Canalització de serveis en desmunt, incloent
l'excavació, reblert de rasa amb formigó HM-20,
càrrega i transport a l'abocador del material
sobrant, inclòs cànon d'abocament

m

31/05/2019

08033 - Canalització de serveis en terraplè, incloent
l'excavació, reblert i compactació de rasa amb
sorra i material de l'excavació, càrrega i
transport a l'abocador o lloc d'ús del material
sobrant, inclòs cànon d'abocament

m

31/05/2019

08034 - Canalització de serveis en voral, incloent
l'excavació, reblert de rasa amb formigó HM-20,
senyalització amb marca vial de color blau de 5
cm d'amplada, càrrega i transport a l'abocador
del material sobrant, inclòs cànon d'abocament

m

31/05/2019

08035 - Canalització de serveis en mitjana, incloent
l'excavació, reblert i compactació de rasa amb
sorra i material de l'excavació, reposició de
terra vegetal, càrrega i transport a l'abocador o
lloc d'ús del material sobrant, inclòs cànon
d'abocament

m

31/05/2019

295B

296B

297B

298B

299B

PRIORITAT
La prioritat serà 1 si afecta a la fallada de l’energia elèctrica i serà 3 en la resta de casos.
DEFINICIÓ
Correspon a aquesta operació els treballs per a la substitució o nova instal·lació d’una
canalització subterrània per al pas de cables elèctrics.
EXECUCIÓ
L'execució inclou les següents fases:
1. Establir senyals i dispositius de seguretat durant la realització de les obres d'acord amb
la Norma 8.3-I.C.
2. Excavació del terreny fins a la profunditat necessària.
3. Estesa d'una capa de sorra de 10 cm de gruix.
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4. Col·locació de tubs de plàstic de 10 cm de secció amb fiador per a allotjament de cable
elèctric.
5. Col·locació d'una filera de totxos de protecció i/o protecció amb formigó de les
canalitzacions.
6. Col·locació d'una banda plàstica de senyalització.
7. Rebliment i compactació amb placa vibrant de la rasa.
8. Treure els senyals i dispositius de seguretat.

Pel que fa a les recomanacions de quan convé executar la present operació i la informació a
facilitar de l'execució i control, se seguirà allò indicat pel responsable del contracte. Així, no es
podrà iniciar l'operació sense l'autorització de la direcció del contracte.
Tant la qualitat dels materials com l'execució dels diferents treballs inclosos en la present
operació acompliran allò prescrit en el PG-3, o allò exigit pel vigent Reglament de baixa tensió,
així com per altres legislacions sectorials que li siguin d'aplicació.
AMIDAMENT I ABONAMENT
S’amidarà per metre (m) realment executat i s’abonarà segons el quadre de preus, considerantse inclòs en aquest, i per tant no correspondrà el seu abonament per separat, a més de la
senyalització i dispositius de seguretat, tots els materials i mitjans necessaris per garantir la
correcta execució d’aquesta operació, amb l’única excepció de les unitats complementàries que
es relacionen a continuació:
UNITATS COMPLEMENTÀRIES
5002.- m2 de demolició de paviment de mescla bituminosa o de formigó, incloses vorades,
cunetes i transport a l'abocador autoritzat.
5002N.- m2 de demolició de paviment de mescla bituminosa o de formigó, incloses vorades,
cunetes i transport a l'abocador autoritzat, en horari nocturn.
6312.- m de Tub flexible corrugat de PE de DN 63 mm.
6313.- m de Tub flexible corrugat de PE de DN 90 mm.
6314.- m de Tub flexible corrugat de PE de DN 110 mm.
Els preus d’aquestes unitats complementàries inclouen els subministraments de tots els
materials i la seva col·locació, que acomplirà les condicions del PG-3.
No es podrà reclamar el pagament addicional per cap altre concepte.
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CODI - OPERACIÓ

UNITAT

REVISIÓ

m

31/05/2019

08036 - Canalització grapada sobre un parament de
fàbrica amb un tub tipus mètrica 29, per al pas
de cables elèctrics

300B

PRIORITAT
La prioritat serà 1 si afecta a la fallada de l’energia elèctrica i serà 3 en la resta de casos.
DEFINICIÓ
Corresponen a aquesta operació els treballs per a la substitució o nova instal·lació d’una
canalització grapada sobre un parament de fàbrica, per al pas de cables elèctrics.
EXECUCIÓ
L'execució inclou les següents fases:
1. Establir senyals i dispositius de seguretat durant la realització de les obres d'acord amb
la Norma 8.3-I.C.
2. Col·locació d'un tub de tipus PG-29 amb fiador per a allotjament de cable elèctric, a una
altura mínima de 2,30 m del terra, grapat amb elements d'acer o llautó.
3. Treure els senyals i dispositius de seguretat.
Pel que fa a les recomanacions de quan convé executar la present operació i la informació a
facilitar de l'execució i control, se seguirà allò indicat pel responsable del contracte. Així, no es
podrà iniciar l'operació sense l'autorització de la direcció del contracte.
Tant la qualitat dels materials com l'execució dels diferents treballs inclosos en la present
operació acompliran allò prescrit en el PG-3, allò exigit pel vigent Reglament de baixa tensió, així
com per altres legislacions sectorials que li siguin d'aplicació.
INFORMACIÓ A RESSENYAR ALS COMUNICATS DE TREBALL
Nombre de metres de canalització substituïda o nova col·locada, degudament referenciats.
PERIODICITAT
En relació a les recomanacions de quan convé executar la present operació i la informació a
facilitar de l’execució i control, se seguirà allò indicat pel responsable del contracte.
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AMIDAMENT I ABONAMENT
S’amidarà per metre (m) de canalització grapada realment instal·lada i s’abonarà segons el
quadre de preus, considerant-se inclòs en aquest, i per tant no es podrà abonar per separat, a
més de la senyalització i dispositius de seguretat, tots els materials i mitjans necessaris per
garantir la correcta execució d’aquesta operació, amb l’única excepció de les unitats
complementàries incloses a la relació de l’Annex A5.
UNITATS COMPLEMENTÀRIES
No se’n consideren.

Annex 3. Operacions de conservació
229

Plec de prescripcions tècniques

Conservació Integral litoral

CODI - OPERACIÓ

UNITAT

REVISIÓ

m

31/05/2019

08037 - Reposició de cablejat tetrapolar fins a 2,5 mm2
de secció, per l'interior d'una canalització

301B

PRIORITAT
La prioritat serà 1 si afecta a la fallada de l’energia elèctrica i serà 3 en la resta de casos.
DEFINICIÓ
Corresponen a aquesta operació els treballs necessaris per a la substitució o nova instal·lació
d’un tram de cable, quan una avaria o el seu mal estat així ho aconsellin, per l’interior d’una
canalització subterrània o del tipus PG-29, grapada en parament de fàbrica.
EXECUCIÓ
L'execució inclou les següents fases:
1. Establir senyals i dispositius de seguretat durant la realització de les obres d'acord amb
la Norma 8.3-I.C.
2. Retirada del cable avariat i material sobrant, transport i descàrrega a l'abocador.
3. Reposició de cable amb la secció que hi correspongui.
4. Entroncament i connexió al circuit.
5. Treure els senyals i dispositius de seguretat.
Pel que fa a les recomanacions de quan convé executar la present operació i la informació a
facilitar de l’execució i control, se seguirà allò indicat pel responsable del contracte.
Tant la qualitat dels materials com l’execució dels diferents treballs inclosos en la present
operació acompliran allò prescrit en el PG-3, allò exigit pel vigent Reglament de baixa tensió, així
com per altres legislacions sectorials que li siguin d’aplicació.
INFORMACIÓ A RESSENYAR ALS COMUNICATS DE TREBALL
Nombre de metres de cable substituïts, amb tipus i secció degudament referenciats.
PERIODICITAT
En relació a les recomanacions de quan convé executar la present operació i la informació a
facilitar de l’execució i control, se seguirà allò indicat pel responsable del contracte.
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AMIDAMENT I ABONAMENT
S’amidarà per metre (m) realment instal·lat i s’abonarà segons el quadre de preus, considerantse inclòs en aquest i per tant no es podrà abonar per separat, a més de la senyalització i
dispositius de seguretat, tots els materials i mitjans necessaris per garantir la correcta execució
d’aquesta operació, amb l’única excepció de les unitats complementàries incloses a la relació de
l’Annex A5.
UNITATS COMPLEMENTÀRIES
No se’n consideren.
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CODI - OPERACIÓ

UNITAT

REVISIÓ

m

31/05/2019

08039 - Canalització grapada sobre parament de
fàbrica amb tipus M-63, per al pas de cables
elèctrics

302B

PRIORITAT
Prioritat 1, 2 o 3 segons les indicacions de la direcció facultativa.
DEFINICIÓ
Corresponen a aquesta operació els treballs necessaris per a la col·locació de la canalització
sobre parament de fàbrica del tipus M-63, incloent la col·locació del cablejat, entre dos punts de
llum, o entre un d’aquests i un quadre de maniobra, per tal de protegir el cablejat.
EXECUCIÓ
L'execució inclou les següents fases:
1. Establir senyals i dispositius de seguretat d'acord amb la norma 8.3-I.C. i "Señalización
móvil de obras" del Ministerio de Fomento.
2. En els casos que sigui necessari es retirarà el cable avariat i material sobrant, i es
transportarà i descarregarà a l'abocador autoritzat.
3. Col·locació de la canalització grapada del tipus M-63 garantint el pas del cablejat elèctric.
4. Col·locació del cablejat necessari.
5. Entroncament i connexió al circuit.
6. Connexió a la xarxa de terres.
7. Treure la senyalització i dispositius de seguretat.
Pel que fa a les recomanacions de quan convé executar la present operació i la informació a
facilitar de l'execució i control, se seguirà l'indicat pel responsable facultatiu.
Tant la qualitat dels materials com l'execució dels diferents treballs inclosos en la present
operació compliran el prescrit en el PG-3, o l'exigit pel vigent Reglament de baixa tensió o per
altres legislacions que li siguin d'aplicació.
AMIDAMENT I ABONAMENT
S’amidarà per metre (m) realment executat i s’abonarà segons el quadre de preus, considerantse inclòs en aquest i per tant no hi haurà lloc al seu abonament per separat:
-

Retirada del cable avariat i material sobrant, transport i descàrrega a l’abocador autoritzat.
Col·locació del cable amb la secció que hi correspongui.
Col·locació de la canalització grapada sobre el parament del tipus M-63.
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Col·locació del cable amb la secció que hi correspongui.
Entroncament i connexió al circuit.
Connexió a la xarxa de terres.
Els assaigs, les comprovacions de les condicions dels materials i obra executada, així
com la referenciació, la ressenya d’execució i l’amidament de les unitats d’obra
executades.

UNITATS COMPLEMENTÀRIES
No es consideraran incloses en el preu de l’operació, i par tant s’abonaran per separat, les
següents unitats complementàries, el preu de les quals inclourà el subministrament del
material i la seva col·locació:
6133.- m de cable de coure fins a 16 mm2 per a línia de terra
6135.- m de cable de coure de més de 16 mm² per a línia de terra
No podent-se reclamar pagament addicional per cap altre concepte.
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CODI - OPERACIÓ

UNITAT

REVISIÓ

m

31/05/2019

08040 - Canalització grapada sobre parament de
fàbrica amb tipus M-40, per al pas de cables
elèctrics

303B

PRIORITAT
Prioritat 1, 2 o 3 segons les indicacions de la direcció facultativa.
DEFINICIÓ
Corresponen a aquesta operació els treballs necessaris per a la col·locació de la canalització
sobre parament de fàbrica del tipus M-40, incloent la col·locació del cablejat, entre dos punts de
llum, o entre un d’aquests i un quadre de maniobra, per tal de protegir el cablejat.
EXECUCIÓ
L'execució inclou les següents fases:
1. Establir senyals i dispositius de seguretat d'acord amb la norma 8.3-I.C. i "Señalización
móvil de obras" del Ministerio de Fomento.
2. En els casos que sigui necessari es retirarà el cable avariat i material sobrant, i es
transportarà i descarregarà a l'abocador autoritzat.
3. Col·locació de la canalització grapada del tipus M-40 garantint el pas del cablejat elèctric.
4. Col·locació del cablejat necessari.
5. Entroncament i connexió al circuit.
6. Connexió a la xarxa de terres.
7. Treure la senyalització i dispositius de seguretat.
Pel que fa a les recomanacions de quan convé executar la present operació i la informació a
facilitar de l'execució i control, es seguirà l'indicat pel responsable facultatiu.
Tant la qualitat dels materials com l'execució dels diferents treballs inclosos en la present
operació compliran el prescrit en el PG-3, o l'exigit pel vigent Reglament de baixa tensió o per
altres legislacions que li siguin d'aplicació.
AMIDAMENT I ABONAMENT
S’amidarà per metre (m) realment executat i s’abonarà segons el quadre de preus, considerantse inclòs en aquest i per tant no hi haurà lloc al seu abonament per separat:
-

Retirada del cable avariat i material sobrant, transport i descàrrega a l’abocador autoritzat.
Col·locació del cable amb la secció que hi correspongui.
Col·locació de la canalització grapada sobre el parament del tipus M-40.
Col·locació del cable amb la secció que hi correspongui.
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Entroncament i connexió al circuit.
Connexió a la xarxa de terres.
Els assaigs, les comprovacions de les condicions dels materials i obra executada, així
com la referenciació, la ressenya d’execució i l’amidament de les unitats d’obra
executades.

UNITATS COMPLEMENTÀRIES
No es consideraran incloses en el preu de l’operació, i par tant s’abonaran per separat, les
següents unitats complementàries, el preu de les quals inclourà el subministrament del
material i la seva col·locació:
6133.- m de cable de coure fins a 16 mm2 per a línia de terra
6135.- m de cable de coure de més de 16 mm² per a línia de terra
No podent-se reclamar pagament addicional per cap altre concepte.
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CODI - OPERACIÓ
08050 - Etiquetat de punts de llum

304B

UNITAT

REVISIÓ

u

31/05/2019

PRIORITAT
Sense prioritat.
DEFINICIÓ
Etiquetat de punts de llum amb adhesius especials d’exterior, amb escut i etiqueta numerada
d’acord amb les característiques tècniques establertes per la direcció del contracte.
EXECUCIÓ
L'execució inclou les següents fases:
1.
2.
3.
4.

Establir senyals i dispositius de seguretat d'acord amb la 8.3-I.C.
Neteja de la superfície on adherir l'etiquetat.
Etiquetat de punts de llum fins a l'alçada indicada pel responsable del contracte.
Treure els senyals i dispositius de seguretat.

AMIDAMENT I ABONAMENT
S'amidarà per unitat (u) realment executada, i s'abonarà segons el preu contractualment establert
en el quadre de preus.
Queden inclosos en aquest preu i no es podran abonar per separat:
-

El subministrament de l’adhesiu.
La neteja del suport a etiquetar.
L’esborrat de numeració antiga.

UNITATS COMPLEMENTÀRIES
No se’n consideren.
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CODI - OPERACIÓ

UNITAT

REVISIÓ

08052 - Reposició de cablejat tetrapolar fins a 10 mm2
de secció, per l’interior d’una canalització

m

31/05/2019

08053 - Reposició de cablejat tetrapolar fins a 16 mm2
de secció, per l’interior d’una canalització

m

31/05/2019

08054 - Reposició de cablejat tetrapolar fins a 25 mm2
de secció, per l’interior d’una canalització

m

31/05/2019

08055 - Reposició de cablejat tetrapolar fins a 35 mm2
de secció, per l’interior d’una canalització

m

31/05/2019

08056 - Reposició de cablejat tetrapolar fins a 50 mm2
de secció, per l’interior d’una canalització

m

31/05/2019

08057 - Reposició de cablejat tetrapolar fins a 70 mm2
de secció, per l’interior d’una canalització

m

31/05/2019

08058 - Reposició de cablejat tetrapolar fins a 95 mm2
de secció, per l’interior d’una canalització

m

31/05/2019

m

31/05/2019

305B

306B

307B

308B

309B

310B

311B

08059 - Reposició de cablejat tetrapolar fins a 120 mm2
de secció, per l’interior d’una canalització

312B

PRIORITAT
La prioritat serà 1 si afecta a la fallada de l’energia elèctrica i serà 3 en la resta de casos.
DEFINICIÓ
Corresponen a aquesta operació els treballs necessaris per a la substitució o nova instal·lació
d’un tram de cable, quan una avaria o el seu mal estat així ho aconsellin, per l’interior d’una
canalització subterrània o del tipus PG-29, grapada per parament de fàbrica o túnel.
EXECUCIÓ
L'execució inclou les següents fases:
1. Establir senyals i dispositius de seguretat durant la realització de les obres d'acord amb
la Norma 8.3-I.C.
2. Retirada del cable avariat i material sobrant, transport i descàrrega a l'abocador.
3. Reposició de cable amb la secció que hi correspongui.
4. Entroncament i connexió al circuit.
5. Treure els senyals i dispositius de seguretat.
Tant la qualitat dels materials com l’execució dels diferents treballs inclosos en la present
operació acompliran allò prescrit en el PG-3, allò exigit pel vigent Reglament de baixa tensió, així
com per altres legislacions sectorials que li siguin d’aplicació.
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INFORMACIÓ A RESSENYAR ALS COMUNICATS DE TREBALL
Nombre de metres de cable substituïts, amb tipus i secció degudament referenciats.
PERIODICITAT
En relació a les recomanacions de quan convé executar la present operació i la informació a
facilitar de l’execució i control, se seguirà allò indicat pel responsable del contracte.
AMIDAMENT I ABONAMENT
S’amidarà per metre (m) realment instal·lat i s’abonarà segons el quadre de preus, considerantse inclòs en aquest i per tant no es podrà abonar per separat, a més de la senyalització i
dispositius de seguretat, tots els materials i mitjans necessaris per garantir la correcta execució
d’aquesta operació, amb l’única excepció de les unitats complementàries incloses a la relació de
l’Annex A5.
UNITATS COMPLEMENTÀRIES
No se’n consideren.
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CODI - OPERACIÓ
08060 - Revisió periòdica semestral d'instal·lacions
d'enllumenat

313B

UNITAT

REVISIÓ

u

31/05/2019

PRIORITAT
Prioritat 3.
DEFINICIÓ
Correspon a aquesta operació l’atenció que determinat personal de l’adjudicatari haurà de tenir
per conèixer com més aviat millor, les anomalies en l’estat dels elements a conservar, mitjançant
revisions periòdiques, inclosos en el present contracte, prenent directament disposicions per
corregir-les, comunicant-les a qui pugui prendre-les o ordenar-les en els casos més urgents, i
deixant constància d’altres possibles per a la seva correcció posterior en terminis més o menys
curts.
EXECUCIÓ, PERIODICITAT, AMIDAMENT I ABONAMENT
Aquesta operació es portarà a terme, per una banda, per part de l'encarregat d’instal·lacions del
contractista, o personal en qui aquest delegui, al mateix temps que es desplaci per les carreteres
en les seves funcions d'impulsió, coordinació i control dels treballs que es duguin a terme, i per
l’altra banda per part dels equips als quals l'encarregat del contractista els encomani els
recorreguts, donat que un dels seus objectius és realitzar les operacions de manteniment.
L'encarregat d’instal·lacions del contractista, o els seus directes col·laboradors, hauran
d'observar l'estat dels elements a conservar de les carreteres incloses en el present contracte.
Les anomalies observades, encara que siguin ateses o corregides el mateix dia o incloses en les
ordres de treballs del dia següent, s'anotaran en el "Registre d'informació de l'estat i funcionament
de la carretera", i es trametran a l'hora a la direcció del contracte per al seu coneixement.
L'encarregat d’instal·lacions disposarà els recorreguts que, per part dels equips degudament
instruïts per revisar les instal·lacions, hauran de realitzar-se cada dia per a les instal·lacions de
semaforització i cada dues setmanes per a les d'enllumenat. En els recorreguts que es duguin a
terme podran efectuar-se, al mateix temps, aquelles operacions de conservació la realització de
les quals sigui urgent i compatible amb la realització d'inspecció de les instal·lacions.
La informació recollida en els reconeixements periòdics s'utilitzarà per a l'assignació i
quantificació de les operacions que s'hauran d'incloure en els programes setmanals, mensuals i
anuals. També s'utilitzarà per al seguiment de l'evolució dels deterioraments observats, i per a
l'apreciació de l'eficàcia de la programació i execució de les operacions programades en la
consecució dels nivells de qualitat desitjables en cadascuna de les instal·lacions d'enllumenat
públic objecte del contracte.
L'adjudicatari procedirà, en tots els casos en que resulti necessari per executar les operacions
de conservació que es duguin a terme, l'establiment, manteniment i retirada de la senyalització
necessària per a la seva realització.
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Aquesta senyalització haurà de col·locar-se amb la urgència que correspongui a l'execució de
les operacions, i no es retirarà fins que s'acabi. Aquesta activitat s'entendrà en qualsevol cas que
està inclosa en els preus unitaris corresponents, i per això no serà objecte de pagament a part.
Pel que fa a les instal·lacions d'enllumenat públic s'han de dur a terme sistemàticament, a
cadascun dels elements o grup d'elements que formen part de les instal·lacions, els següents
controls:
Control d'avaries elèctriques:
Freqüència:

cada dues setmanes

Treballs a efectuar:

control de làmpades en servei

Control d'avaries mecàniques
Freqüència:

mensual

Treballs a efectuar:

comprovació de l'estat físic dels suports, portelles, pericons, lluminària,
pintura, etc.

Control quadre comandament
Freqüència:

semestral

Treballs a efectuar:

Verificació de contactors
Verificació d'I.C.P.
Verificació de P.I.A.
Verificació de diferencials
Verificació de commutador
Verificació del sistema d'encesa i apagada
Mesura d'intensitats
Mesura de factor de potència
Mesura de temps d'engegada del relé diferencial
Mesura de tensions de contracte
Mesura de rigidesa dielèctrica
Mesura de resistència de presa de terra
Ajustar connexions
Greixatge de frontissa i panys
Neteja general

Pel que fa a les instal·lacions semafòriques cal tenir en compte que, inicialment i durant un
període mínim d'un mesos, l'encarregat d’instal·lacions disposarà els recorreguts diaris a fer per
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parts dels equips degudament instruïts per realitzar les revisions funcionals de la totalitat de les
instal·lacions, com a mínim una vegada a la setmana.
Un cop transcorreguts aquests mesos inicials, aquesta revisió diària es podrà substituir per un
sistema de telecontrol remot i recepció automàtic d'alarmes instal·lat al propi Centre de
conservació, amb l'objectiu d’augmentar al màxim el temps operatiu de les instal·lacions i
minimitzar el temps necessari per a la detecció d'avaries, amb el perill subseqüent d'accidents
en les carreteres afectades per aquestes.
Aquest sistema de telecontrol remot i recepció automàtic d'alarmes serà proporcionat, instal·lat i
gestionat pel contractista, i consistirà en un programari amb accés remot als equips de camp,
mitjançant GSM, GPRS o similar, i gestionarà de manera automàtica la recepció de les avaries
que es produeixin en les instal·lacions semafòriques, especialment les relacionades amb l'estat
de funcionament de les làmpades i els reguladors semafòrics.
L'Administració haurà de tenir-ne accés a temps real per realitzar consultes i conèixer l'estat de
les instal·lacions. Al finalitzar el contracte, aquest sistema quedarà en propietat de
l'Administració.
Les anomalies observades, encara que siguin ateses o corregides el mateix dia o incloses en
l’ordre de treballs del dia següent, s'anotaran en el "Registre d'informació de l'estat i funcionament
de les carreteres" i es trametran alhora a la direcció del contracte per al seu coneixement.
S'han de dur a terme, sistemàticament a cadascun dels elements o grup d'elements que formen
part de les instal·lacions semafòriques, els següents controls:
Control d'avaries elèctriques
Freqüència:

cada dues setmanes

Treballs a efectuar:

control de les làmpades en servei

Control d'avaries mecàniques
Freqüència:

mensual

Treballs a efectuar:

comprovació de l'estat físic dels suports portelles, pericons, elements de
superfície, (armaris, suports de semàfor i elements semafòrics) pintura i
altres

Control de reguladors
Freqüència:

trimestral

Treballs a efectuar:

operacions R1 i R2

Operació R1 per a reguladors a microprocessador:
Comprèn les tasques següents:
Comprovació de la documentació existent i de la versió del programa que
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tenen implementat, així com els paràmetres de trànsit.
Comprovar tensions i consum d'escomesa, i tensions de retorn en cables
d'energia a grups semafòrics.
Neteja interior de l'armari i xassís.
Comprovació de fusibles i proteccions.
Comprovació de l'estat de càrrega de la bateria.
Comprovació tensions de la font d'alimentació.
Verificació de tots els elements de connacional.
Comprovació amb terminal d'ordinador del funcionament simulant
entrades de detectors en el cas que el regulador sigui de tipus actuat.
Comprovació de resistència a terra.
Revisar ancoratge d'armari, tanca i frontisses.
Connectar regulador, carregar paràmetres, posar en hora i verificar
incompatibilitats.
En el cas que els resultats no siguin satisfactoris, s'hauran d'aplicar les mesures correctives
adients en cada cas.
Comprovació detectors
En el cas dels detectors, les operacions de manteniment preventiu consistiran en la comprovació
i l'adequació d'escomeses i instal·lació, ajust de sensibilitat i estat de l'espira.
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CODI - OPERACIÓ
08061

314B

- Manteniment
d'enllumenat

correctiu

d'instal·lacions

UNITAT

REVISIÓ

u

31/05/2019

PRIORITAT
Sempre prioritat 1.
DEFINICIÓ
Comprèn tots els treballs i materials necessaris que tenen com a funció la reparació o substitució
d’elements deteriorats per tornar la instal·lació al seu estat inicial, després d’haver-se provocat
una anomalia en aquesta i deixar la instal·lació en perfecte estat de funcionament.
EXECUCIÓ
A tall d'exemple podem citar els més representatius:
1. Reparació de línies i conductors d'enllumenat o de subministrament d'energia a altres
equips.
2. Reparacions de quadres i subquadres de distribució i comandament d'enllumenat o de
subministrament d'energia a altres equips.
3. Reparació d'equips de commutació automàtica entre el subministrament d'energia per
grup electrogen o per cia. subministradora, equips de compensació d'energia reactiva,
grups electrògens, reductors de flux.
4. Reparacions en centres de transformació i distribució (interruptors, disjuntors,
transformadors, elements de protecció).
5. Reparació i conservació dels diferents elements dels locals d'ubicació (extractors, portes,
reixes, panys i d'altres).
6. Reposició de tapes de registre de bàculs i columnes, panys i frontisses dels armaris del
quadres.
7. Reparació d'elements de protecció i control avariats, com poden ser magnetotèrmics,
diferencials, contactors, relés, fotocèl·lules i d'altres.
8. Substitució de làmpades foses (en el moment que n'existeixen tres o més de foses),
lluminàries i projectors deteriorats, arrencadors, reductors de flux, condensadors,
fusibles, lluminàries d'abalisament, equips autònoms d'emergència i d'altres.

AMIDAMENT I ABONAMENT
S’amidarà d’acord amb el preu que figuri en el quadre de preus del contracte, una (1) unitat
mensual d’aquesta operació, sempre que s’hagi disposat amb continuïtat dels mitjans prescrits i
s’hagin utilitzat donant compliment a les instruccions prescrites.
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UNITATS COMPLEMENTÀRIES
No es considerarà inclòs en el preu de l'operació, i per tant s'abonaran per separat, els
components i equips substituïts definits en les unitats complementàries de l’annex 5, els preus
de les quals inclouran el subministrament del material i la seva col·locació.
No podent-se reclamar pagament addicional per cap altre concepte, ni tan sols pel lloguer de
mitjans auxiliars de grues o cistelles necessàries per accedir a les instal·lacions existents.
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CODI - OPERACIÓ

UNITAT

REVISIÓ

08062 - Neteja de llumenera o projector sobre suport

u

31/05/2019

08063 - Neteja de llumenera o projector en túnel o
parament d’obres de fàbrica

u

31/05/2019

08064 - Neteja de llumenera o projector sobre baranes
en obres de fàbrica

u

31/05/2019

315B

316B

317B

PRIORITAT
Sempre prioritat 3.
DEFINICIÓ
Corresponen a aquesta operació els treballs necessaris per a la neteja d’una llumenera o
projector, de qualsevol tipus, mitjançant l’aplicació manual dels productes adequats en cada cas
(solucions sabonoses, dissolvents, esbandit amb aigua i altres) i raspallat no lesiu, si fos
necessari.
EXECUCIÓ
L'execució inclou les següents fases:
1. Establir senyals i dispositius de seguretat d'acord amb la 8.3-I.C.
2. Elevació del personal fins la llumenera mitjançant grues amb cistella, plataforma, etc.
3. Neteja amb productes adequats tant del reflector com del refractor. Es tindrà cura que
l'aigua que vagi a parar al paviment no pugui afectar la circulació. Els productes emprats
per a la neteja no afectaran negativament el personal ni el paviment.
4. Treure els senyals i dispositius de seguretat.

INFORMACIÓ A RESSENYAR ALS COMUNICATS DE TREBALL
Nombre de llumeneres o projectors netejats, degudament referenciats.
PERIODICITAT
En relació a les recomanacions de quan convé executar la present operació i la informació a
facilitar de l’execució i control, se seguirà l’indicat pel responsable del contracte.
La freqüència recomanada és anual excepte a l’interior de túnels, que es recomana semestral.
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AMIDAMENT I ABONAMENT
S’amidarà per unitat (u) realment netejada i s’abonarà segons el quadre de preus, considerantse inclòs en aquest, i per tant no es podrà abonar per separat, la totalitat dels treballs necessaris,
materials i mitjans necessaris per garantir la correcta execució d’aquesta operació. No es podrà
reclamar el pagament addicional per cap concepte per no preveure's la necessitat d’unitats
complementàries.

UNITATS COMPLEMENTÀRIES
No se’n consideren.
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CODI - OPERACIÓ

UNITAT

REVISIÓ

08065 - Canvi massiu de làmpada de descàrrega fins a
400 W

u

31/05/2019

08066 - Canvi massiu de làmpada fluorescent

u

31/05/2019

08067 - Canvi massiu de làmpada de descàrrega de
400 fins a 1000 W

u

31/05/2019

318B

319B

320B

PRIORITAT
Sempre prioritat 3.
DEFINICIÓ
Corresponen a aquesta operació els treballs necessaris per al canvi d’una làmpada fora de les
operacions de revisió periòdica i manteniment correctiu, quan es procedeixi al canvi programat i
massiu d’un nombre elevat de làmpades pertanyents al mateix quadre de comandament, que es
troben en fase d’envelliment molt avançat (no fosa), mitjançant la utilització dels medis necessaris
en cada cas.
EXECUCIÓ
L'execució inclou les següents fases:
1.
2.
3.
4.
5.

Establir senyals i dispositius de seguretat d'acord amb la normativa vigent.
Elevació del personal fins la lluminària mitjançant grues amb cistella, plataforma, etc.
Canvi de làmpada i equip d'encesa.
Neteja de lluminària.
Treure els senyals i dispositius de seguretat.

INFORMACIÓ A RESSENYAR ALS COMUNICATS DE TREBALL
Nombre de làmpades i equip d’encesa canviats, degudament referenciats.
PERIODICITAT
En relació a les recomanacions de quan convé executar la present operació i la informació a
facilitar de l’execució i control se seguirà l’indicat pel responsable del contracte.
Freqüència recomanada:
-

Sobre suport:
En túnel i parament O.F.:
Sobre baranes de pont:

30 mesos
40 mesos
30 mesos
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AMIDAMENT I ABONAMENT
S’amidarà per unitat (u) de làmpada i equip d’encesa realment canviats i s’abonarà segons el
quadre de preus, considerant-se inclòs en aquest i per tant no es podrà abonar per separat la
totalitat dels treballs necessaris, materials i medis necessaris per garantir la correcta execució
d’aquesta operació. No es podrà reclamar pagament addicional per cap concepte, amb l’única
excepció de les unitats complementàries incloses a la relació de l’Annex A5 unitats
complementàries.
UNITATS COMPLEMENTÀRIES
No se’n consideren.
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CODI - OPERACIÓ

UNITAT

REVISIÓ

u

31/05/2019

08068 - Canvi massiu de projector enllumenat nocturn
túnel

321B

PRIORITAT
Sempre prioritat 1, l’enllumenat nocturn una vegada cada any i els enllumenats ennuvolat,
assolellat i crepuscular una vegada cada dos anys.
DEFINICIÓ
Corresponen a aquesta operació els treballs necessaris per al canvi de tots els components de
l’interior de cada projector d’enllumenat de túnel, làmpada de qualsevulla potència i el seu equip
complert d’arrancada, fora de les operacions de revisió periòdica i manteniment correctiu i quan
es procedeixi al canvi programat i massiu d’un nombre elevat de làmpades i equips que es trobin
en fase d’envelliment molt avançat (no fosa), mitjançant la utilització dels medis necessaris en
cada cas.
EXECUCIÓ
L'execució inclou les següents fases:
1. Establir senyals i dispositius de seguretat d'acord amb la Norma 8.3-I.C. i "Señalización
móvil de obras" del Ministerio de Fomento.
2. Elevació del personal fins la lluminària mitjançant plataforma o camió cistella.
3. Canvi de tots els components de l'interior de cada projector d'enllumenat de túnel,
làmpada de qualsevulla potència i el seu equip complert d'arrancada.
4. Neteja amb productes adequats tant del projector com del reflector. Es tindrà cura que
l'aigua que vagi a parar al paviment no pugui afectar la circulació i que els productes
emprats per a la neteja no afectin negativament el personal ni el paviment.
5. Treure la senyalització i dispositius de seguretat.

Pel que fa a les recomanacions de quan convé executar la present operació i la informació a
facilitar de l'execució i control, se seguirà l'indicat pel responsable facultatiu.
Es prendran les mesures de seguretat corresponents als treballs executats en altura.
INFORMACIÓ A RESSENYAR ALS COMUNICATS DE TREBALL
Nombre de projectors, làmpades i equips d’arrencada canviats i vidres netejats, amb referència
a la seva situació a la carretera.
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AMIDAMENT I ABONAMENT
S’amidaran les unitats (u) de projectors en les que s’hagi canviat la làmpada i els equips.
S'abonaran, per unitats (u) de projector en les que realment s’hagin canviat la làmpada i els
equips conforme a condicions, al preu contractat. Aquest preu comprèn la totalitat dels recursos
necessaris per portar a terme l'operació, així com qualsevol altre treball complementari que fos
necessari per a l'execució conforme a condicions.
No podent-se reclamar pagament addicional per cap altre concepte
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CODI - OPERACIÓ

UNITAT

REVISIÓ

u

31/05/2019

08069 - Canvi massiu de projector enllumenat no
nocturn túnel

322B

PRIORITAT
Sempre prioritat 1, l’enllumenat no nocturn una vegada cada any i els enllumenats ennuvolat,
assolellat i crepuscular una vegada cada dos anys.
DEFINICIÓ
Corresponen a aquesta operació els treballs necessaris per al canvi de tots els components de
l’interior de cada projector d’enllumenat de túnel, làmpada de qualsevulla potència i el seu equip
complert d’arrancada, fora de les operacions de revisió periòdica i manteniment correctiu i quan
es procedeixi al canvi programat i massiu d’un nombre elevat de làmpades i equips que es trobin
en fase d’envelliment molt avançat (no fosa), mitjançant la utilització dels medis necessaris en
cada cas.
EXECUCIÓ
L'execució inclou les següents fases:
1. Establir senyals i dispositius de seguretat d'acord amb la Norma 8.3-I.C. i "Señalización
móvil de obras" del Ministerio de Fomento.
2. Elevació del personal fins la lluminària mitjançant plataforma o camió cistella.
3. Canvi de tots els components de l'interior de cada projector d'enllumenat de túnel,
làmpada de qualsevulla potència i el seu equip complert d'arrancada.
4. Neteja amb productes adequats tant del projector com del reflector. Es tindrà cura que
l'aigua que vagi a parar al paviment no pugui afectar la circulació i que els productes
emprats per a la neteja no afectin negativament el personal ni el paviment.
5. Treure la senyalització i dispositius de seguretat.
Pel que fa a les recomanacions de quan convé executar la present operació i la informació a
facilitar de l'execució i control, se seguirà l'indicat pel responsable facultatiu.
Es prendran les mesures de seguretat corresponents als treballs executats en altura.
INFORMACIÓ A RESSENYAR ALS COMUNICATS DE TREBALL
Nombre de projectors, làmpades i equips d’arrencada canviats i vidres netejats, amb referència
a la seva situació a la carretera.
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AMIDAMENT I ABONAMENT
S’amidaran les unitats (u) de projectors en les que s’hagin canviat la làmpada i els equips.
S'abonaran per unitats (u) de projector en les que realment s’hagin canviat la làmpada i els equips
conforme a condicions, al preu contractat. Aquest preu comprèn la totalitat dels recursos
necessaris per portar a terme l'operació, així com qualsevol altre treball complementari que fos
necessari per a l'execució conforme a condicions.
No podent-se reclamar pagament addicional per cap altre concepte.
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CODI - OPERACIÓ
08070 - Pintat del suport de les lluminàries

323B

UNITAT

REVISIÓ

u

31/05/2019

PRIORITAT
Prioritat 1, 2 o 3 segons l’estat de degradació de la pintura dels suports.
DEFINICIÓ
Corresponen a aquesta operació els treballs necessaris per realitzar el pintat del suport de les
lluminàries, eliminant l’òxid existent mitjançant mètodes mecànics o manuals, i aplicant
posteriorment una imprimació i una capa de pintura antioxidant, seguides d’una capa de pintura
del mateix color que l’original.
EXECUCIÓ
L'execució inclou les següents fases:
1. Establir senyals i dispositius de seguretat d'acord amb la Norma 8.3-I.C. i "Señalización
móvil de obras" del Ministerio de Fomento.
2. Elevació del personal mitjançant plataformes.
3. Eliminació de l'òxid existent mitjançant mètodes mecànics o manuals.
4. Aplicació d'una capa d'imprimació.
5. Aplicació d'una capa de pintura antioxidant.
6. Aplicació d'una capa de pintura del color i característiques que prescrigui el responsable
facultatiu.
7. Treure la senyalització i dispositius de seguretat.

Pel que fa a les recomanacions de quan convé executar la present operació, i la informació a
facilitar de l'execució i control, se seguirà l'indicat pel responsable facultatiu.
AMIDAMENT I ABONAMENT
S’amidarà per unitat (u) realment pintada i s’abonarà segons el quadre de preus, considerant-se
inclòs en aquest, i per tant, no hi haurà lloc al seu abonament per separat, la totalitat dels mitjans
i materials necessaris per garantir la correcta execució de l’operació.
Es consideren també inclosos els assaigs, les comprovacions de les condicions dels materials i
obra executada, així com la referenciació i la ressenya d’execució.
No podent-se reclamar pagament addicional per cap altre concepte.
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UNITATS COMPLEMENTÀRIES
No se’n consideren.
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CODI - OPERACIÓ

UNITAT

REVISIÓ

u

31/05/2019

08071 - Pintat del suport de llumenera o projector fins
a 2 m d’alçada amb pintura antivandàlica

324B

PRIORITAT
Sempre prioritat 3.
DEFINICIÓ
Corresponen a aquesta operació els treballs necessaris per realitzar el pintat d’un suport de
llumenera o projector fins a l’alçada de 2 m, amb pintura antivandàlica, mitjançant mètodes
mecànics o manuals.
EXECUCIÓ
L'execució inclou les següents fases:
1.
2.
3.
4.

Establir senyals i dispositius de seguretat d'acord amb la Norma 8.3-I.C.
Aplicació d'una capa d'imprimació.
Aplicació d'una capa de pintura antivandàlica.
Treure els senyals i dispositius de seguretat.

Tant la qualitat dels materials com l'execució dels diferents treballs inclosos en la present
operació acompliran allò prescrit en el PG-3 i altres normatives que li siguin d'aplicació.
INFORMACIÓ A RESSENYAR ALS COMUNICATS DE TREBALL
Nombre d’elements de suports de llumenera pintats, degudament referenciats.
PERIODICITAT
En relació a les recomanacions de quan convé executar la present operació, i la informació a
facilitar de l’execució i control, se seguirà allò indicat pel responsable del contracte i pel G.S.M.
Freqüència recomanada:

24 mesos.

AMIDAMENT I ABONAMENT
S’amidarà per unitat (u) realment pintada i s’abonarà segons el quadre de preus, considerant-se
inclòs en aquest, i per tant, no hi haurà lloc al seu abonament per separat la totalitat dels medis i
materials necessaris per garantir la correcta execució de l’operació, no podent-se reclamar
pagament addicional per cap concepte.
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UNITATS COMPLEMENTÀRIES
No se’n consideren.
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CODI - OPERACIÓ
08072 - Pintat o repintat de parets, amb pintura
plàstica per a exteriors

325B

UNITAT

REVISIÓ

m2

31/05/2019

PRIORITAT
Prioritat 1, 2 o 3, segons l’estat de la paret.
DEFINICIÓ
Corresponen a aquesta operació els treballs necessaris per pintar de nou una paret existent, que
presenti símptomes de deteriorament per actes vandàlics.
EXECUCIÓ
L'execució inclou les següents fases:
1. Establir senyals i dispositius de seguretat d'acord amb la Norma 8.3-I.C. i "Señalización
móvil de obras" del "Ministerio de Fomento".
2. Pintar de nou la paret amb una pintura plàstica de color similar al existent.
3. Treure la senyalització i dispositius de seguretat.

Tant la qualitat dels materials com l'execució dels diferents treballs inclosos en la present
operació acompliran el prescrit en el PG-3.
AMIDAMENT I ABONAMENT
S’amidarà per metre quadrat (m2) realment executat i s'abonarà segons el quadre de preus,
considerant-se inclòs en aquest, i per tant no hi haurà lloc al seu abonament per separat:
-

Subministrament i aplicació de les capes de protecció i de pintura.
Es consideren també inclosos els assaigs, les comprovacions de les condicions dels
materials i obra executada, així com la referenciació, la ressenya d’execució i l’amidament
de les unitats d’obra realitzades.

No podent-se reclamar pagament addicional per cap concepte.
UNITATS COMPLEMENTÀRIES
No se’n consideren.
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CODI - OPERACIÓ
08073 - Pintat o repintat de portes o quadres de
comandament amb pintura R.F.

326B

UNITAT

REVISIÓ

m2

31/05/2019

PRIORITAT
Prioritat 1, 2 o 3, segons l’estat de la porta o quadre de comandament.
DEFINICIÓ
Corresponen a aquesta operació els treballs necessaris per a pintar de nou una porta o quadre
de comandament, que presenti símptomes de deteriorament per actes vandàlics o quan així ho
decideixi el Responsable Facultatiu.
EXECUCIÓ
L'execució inclou les següents fases:
1. Establir senyals i dispositius de seguretat d'acord amb la Norma 8.3-I.C. i "Señalización
móvil de obras" del "Ministerio de Fomento".
2. Pintar de nou la porta o quadre de comandament amb una pintura R.F. de color similar
al existent.
3. Treure la senyalització i dispositius de seguretat.

Tant la qualitat dels materials com l'execució dels diferents treballs inclosos en la present
operació acompliran el prescrit en el PG-3.
AMIDAMENT I ABONAMENT
S’amidarà per metre quadrat (m2) realment executat i s'abonarà segons el quadre de preus,
considerant-se inclòs en aquest, i per tant no haurà lloc al seu abonament per separat:
-

Subministrament i aplicació de les capes de protecció i de pintura R.F.
Es considera també inclosos els assaigs, les comprovacions de les condicions dels
materials i obra executada, així com la referenciació, la ressenya d'execució i l'amidament
de les unitats d'obra realitzades.

No podent-se reclamar pagament addicional per cap concepte.
UNITATS COMPLEMENTÀRIES
No se’n consideren.
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CODI - OPERACIÓ
08074 - Reposició de suport de les lluminàries

327B

UNITAT

REVISIÓ

u

31/05/2019

PRIORITAT
Sempre prioritat 1.
DEFINICIÓ
Corresponen a aquesta operació els treballs necessaris per substituir un suport, d’alçada fins a
22 m, (columnes, bàculs, etc.) per deformació de la seva estructura metàl·lica, corrosió de la
base i cartel·les, mal estat de la base d’ancoratge, accidents i actes vandàlics.
EXECUCIÓ
L'execució inclou les següents fases:
1. Establir senyals i dispositius de seguretat d'acord amb la Norma 8.3-I.C. i "Señalización
móvil de obras" del "Ministerio de Fomento".
2. Retirada del suport afectat mitjançant camió grua.
3. Condicionament de les línies elèctriques.
4. Condicionament del fonament.
5. Col·locació del suport mitjançant camió grua.
6. Anivellament del suport.
7. Col·locació de la lluminària i instal·lació elèctrica interior.
8. Treure la senyalització i dispositius de seguretat.

Pel que fa a les recomanacions de quan convé executar la present operació, i la informació a
facilitar de l'execució i control, se seguirà l'indicat pel responsable facultatiu.
AMIDAMENT I ABONAMENT
S’amidarà per unitat (u) realment substituïda i s’abonarà segons el quadre de preus, considerantse inclòs en aquest, i per tant, no hi haurà lloc al seu abonament per separat, la totalitat dels
mitjans i materials necessaris per garantir la correcta execució de l’operació.
Es consideren també inclosos els assaigs, les comprovacions de les condicions dels materials i
obra executada, així com la referenciació i la ressenya d’execució.
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UNITATS COMPLEMENTÀRIES
No es consideraran incloses en el preu de l’operació, i par tant s’abonaran per separat les
següents unitats complementàries, el preu de les quals inclourà el subministrament del material
i la seva col·locació:
6141.- u de suport de lluminària fins a 15 m d’alçada.
6146.- u de lluminària d’enllumenat exterior completa.
6180.- u de projector tipus LED fins a 100w, amb doble nivell intern.
6181.- u de projector tipus LED de 100w fins a 200w, amb doble nivell intern.
No podent-se reclamar pagament addicional per cap altre concepte.
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CODI - OPERACIÓ
08076 - Canvi periòdic de làmpada de semàfor de les
instal·lacions amb regulador

328B

UNITAT

REVISIÓ

u

31/05/2019

PRIORITAT
Sempre prioritat 1, una vegada cada 24 mesos.
DEFINICIÓ
Corresponen a aquesta operació els treballs necessaris per al canvi d’una làmpada de qualsevol
tipus, la qual es troba en fase d’envelliment molt avançat (no fosa), utilitzant els mitjans
necessaris en cada cas.
EXECUCIÓ
L'execució inclou les següents fases:
1. Establir senyals i dispositius de seguretat d'acord amb la Norma 8.3-I.C. i "Señalización
móvil de obras" del Ministerio de Fomento.
2. Elevació del personal fins als mòduls semafòrics mitjançant plataforma.
3. Canvi de làmpada (en el cas dels senyals informatius ocults, es canviaran únicament les
làmpades que corresponguin al signe preferent en el senyal).
4. Treure la senyalització i dispositius de seguretat.

La substitució preventiva de les làmpades del circuit redundant que porten els senyals ocults no
s'efectuarà sistemàticament, a menys que l'experiència de funcionament dels equips aconselli
aquesta mesura. La pràctica habitual serà en aquest cas, la de la substitució correctiva, una
vegada que el sistema ha detectat la fallida de la làmpada. Aquesta substitució s'efectuarà en
totes les làmpades del senyal intervingut sempre que efectuïn una seqüència de funcionament.
Pel que fa a les recomanacions de quan convé executar la present operació i la informació a
facilitar de l'execució i control, se seguirà l'indicat pel responsable facultatiu.
AMIDAMENT I ABONAMENT
S’amidarà per unitat (u) realment instal·lada i s’abonarà segons el quadre de preus, considerantse inclòs en aquest i per tant no hi haurà lloc al seu abonament per separat, la totalitat dels mitjans
i materials per garantir la correcta execució d’aquesta operació.
No podent-se reclamar pagament addicional per cap altre concepte.
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UNITATS COMPLEMENTÀRIES
No se’n consideren.
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CODI - OPERACIÓ
08077 - Reposició d'element de superfície de les
instal·lacions semafòriques amb regulador

329B

UNITAT

REVISIÓ

u

31/05/2019

PRIORITAT
Sempre prioritat 1.
DEFINICIÓ
Corresponen a aquesta operació els treballs necessaris per substituir o reposar un element de
superfície qualsevol (columna, bàcul, etc.), per deformació de la seva estructura metàl·lica,
corrosió de la base i cartel·les, mal estat de la base d’ancoratge, accidents i actes vandàlics.
EXECUCIÓ
L'execució inclou les següents fases:
1. Establir senyals i dispositius de seguretat d'acord amb la Norma 8.3-I.C. i "Señalización
móvil de obras" del Ministerio de Fomento.
2. Retirada del suport afectat mitjançant camió grua.
3. Construcció o condicionament del fonament.
4. Condicionament de les línies elèctriques.
5. Col·locació del suport nou mitjançant camió grua, si és necessari.
6. Anivellament del suport nou.
7. Col·locació del semàfor i instal·lació elèctrica interior.
8. Treure la senyalització i dispositius de seguretat.

Pel que fa a les recomanacions de quan convé executar la present operació, i la informació a
facilitar de l'execució i control, se seguirà l'indicat pel responsable facultatiu.
AMIDAMENT I ABONAMENT
S’amidarà per unitat (u) realment substituïda o reposada i s’abonarà segons el quadre de preus,
considerant-se inclòs en aquest, i per tant, no hi haurà lloc al seu abonament per separat, la
totalitat dels mitjans i materials necessaris per garantir la correcta execució de l’operació.
Es consideren també inclosos els assaigs, les comprovacions de les condicions dels materials i
obra executada, així com la referenciació i la ressenya d’execució.

UNITATS COMPLEMENTÀRIES
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No es consideraran incloses en el preu de l’operació i par tant s’abonaran per separat les
següents unitats complementàries, el preu de les quals inclourà el subministrament del material
i la seva col·locació:
6401.- u de penjador de semàfor.
6402.- u de columna semafòrica completa.
6403.- u de bàcul semafòric complet fins a 6,5 m d’alçada i fins a 5,5 m de ploma.
6411.- u de semàfor 12/200 AA de 2 cossos.
6412.- u de semàfor 13/200 RAV de 3 cossos.
6421.- u de regulador semafòric cruïlles de qualsevol tipus.
No podent-se reclamar pagament addicional per cap altre concepte.
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CODI - OPERACIÓ

UNITAT

REVISIÓ

08078 - Substitució d’armari de comandament
semafòric

u

31/05/2019

08079 - Substitució d’element semafòric fins a 6,00 m
d’alçada, sense suport

u

31/05/2019

08080 - Substitució d’element de suport per a semàfor
fins a 4,00 m d’alçada, inclòs basament

u

31/05/2019

08081 - Substitució d’element de suport per a semàfor
des de 4,00 m fins a 6,00 m d’alçada i fins 5,5 m
de braç, inclòs basament

u

31/05/2019

330B

331B

332B

333B

PRIORITAT
Prioritat 3 o 2 (la substitució dels elements danyats per actes vandàlics o col·lisió).
DEFINICIÓ
Corresponen a aquesta operació els treballs necessaris per reposar un element de superfície
qualsevol columna, bàcul, armari, semàfor, per deformació de la seva estructura metàl·lica,
corrosió de la base i cartells, mal estat de la base d’ancoratge, col·lisió o actes vandàlics.
EXECUCIÓ
L'execució inclou les següents fases:
1. Establir senyals i dispositius de seguretat durant la realització de les obres d'acord amb
la Norma 8.3-I.C.
2. Retirada de l'element afectat si és necessari, mitjançant camió grua.
3. Construcció o condicionament de basament.
4. Condicionament de cablejat.
5. Col·locació d'element nou mitjançant camió grua, si convé.
6. Anivellament del nou element.
7. Col·locació del corresponent element de superfície i la seva instal·lació elèctrica.
8. Treure els senyals i dispositius de seguretat.

INFORMACIÓ A RESSENYAR ALS COMUNICATS DE TREBALL
Nombre d’elements de superfície reposats, degudament referenciats.
AMIDAMENT I ABONAMENT
S’amidarà per unitat (u) realment executada i s’abonarà segons el preu del quadre de preus,
considerant-se inclòs en aquest i per tant no hi haurà lloc al seu abonament per separat, a més
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de la senyalització i dispositius de seguretat, tots els materials i mitjans necessaris per garantir la
correcta execució d’aquesta operació, amb l’única excepció de les unitats complementàries
incloses a la relació de l’Annex A5.

UNITATS COMPLEMENTÀRIES
No es consideraran incloses en el preu de l’operació, i par tant s’abonaran per separat, les
següents unitats complementàries, el preu de les quals inclourà el subministrament del material
i la seva col·locació:
6443.- u d’òptica per a semàfor de Ø 200 mm color vermell ò ambre, inclòs subministrament,
transport i col·locació.
6444.- u d’òptica per a semàfor de Ø 200 mm color verd, inclòs subministrament, transport i
col·locació.
6445.- u d’òptica per a semàfor de Ø300 mm color vermell ò ambre, inclòs subministrament,
transport i col·locació.
6446.- u d’òptica per a semàfor de Ø300 mm color verd, inclòs subministrament, transport i
col·locació.
6447.- u d’òptica per a semàfor de Ø 200 mm
subministrament, transport i col·locació.

color vermell ò ambre de leds, inclòs

6448 .- u d’òptica per a semàfor de Ø 200 mm color verd de leds, inclòs subministrament,
transport i col·locació.
6449.- u d’òptica per a semàfor de Ø300 mm color vermell ò ambre de leds, inclòs
subministrament, transport i col·locació.
6450.- u d’òptica per a semàfor de Ø300 mm color verd de leds, inclòs subministrament,
transport i col·locació.
No es podrà reclamar el pagament addicional per cap altre concepte.
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CODI - OPERACIÓ

UNITAT

REVISIÓ

u

31/05/2019

08082 - Neteja periòdica de semàfor (per a grup
semafòric) i senyal ocult

334B

PRIORITAT
Sempre prioritat 3.
DEFINICIÓ
Corresponen a aquesta operació els treballs necessaris per a la neteja d’un semàfor i un senyal
ocult, incloent-hi les òptiques d’aquest, mitjançant l’aplicació manual dels productes adequats en
cada cas (solucions sabonoses, dissolvents, esbandit amb aigua i altres) i raspallat no lesiu, si
fos necessari.
EXECUCIÓ
L'execució inclou les següents fases:
1. Establir senyals i dispositius de seguretat durant la realització de les operacions d'acord
amb la Norma 8.3-I.C.
2. Elevació del personal fins als punts semafòrics mitjançant grues amb cistella, plataforma,
si és necessari.
3. Rentat interior del conjunt òptic format per tulipa reflectora i lent. La neteja de la tulipa es
farà amb una solució que no deixi residus, neteja amb camussa i eixugat amb drap. La
neteja de la lent es farà mitjançant un raspallat no lesiu amb el mateix tipus de solució i
eixugat posterior amb drap. Es tindrà cura que l'aigua que vagi a parar al paviment no
pugui afectar la circulació. Els productes emprats per a la neteja no afectaran
negativament el personal ni el paviment.
4. Verificació i correcció del portalàmpades per tal de garantir que la lluminositat del focus
es mantingui per damunt dels 30 lux mesurats a 2 m de distància.
5. Verificació de l'estanquitat dels mòduls semafòrics comprovant l'estat i la fixació de la
junta de goma.
6. Rentat i netejat exterior del mòdul semafòric, amb solució detergent i posterior assecat
amb drap.
7. Treure els senyals i dispositius de seguretat.

En els senyals informatius ocults consistirà bàsicament en la neteja exterior del panell frontal de
policarbonat i neteja o substitució dels reflectors de les làmpades halògenes.
INFORMACIÓ A RESSENYAR ALS COMUNICATS DE TREBALL
Nombre de mòduls de semàfor i senyals ocults netejats, degudament referenciats.
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AMIDAMENT I ABONAMENT
S’amidarà per unitat (u) realment netejada i s’abonarà segons el quadre de preus, considerantse inclòs en aquest, i per tant no correspondrà el seu abonament per separat, la totalitat dels
treballs, mitjans i materials necessaris per garantir la correcta execució d’aquesta operació, així
com el subministrament i col·locació de la senyalització i dispositius de seguretat i qualsevol altre
treball complementari que fos necessari per a l’execució conforme a condicions. No es podrà
reclamar el pagament addicional sota cap concepte.
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CODI - OPERACIÓ

UNITAT

REVISIÓ

08083 - Pintat d'element de superfície fins a 4 m
d'alçada

u

31/05/2019

08084 - Pintat d'element de superfície fins a 6 m
d'alçada

u

31/05/2019

08085 - Pintat d'armari de comandament

u

31/05/2019

335B

336B

337B

PRIORITAT
Sempre prioritat 3.
DEFINICIÓ
Corresponen a aquesta operació els treballs necessaris per realitzar el pintat d’un element de
superfície, eliminant l’òxid existent mitjançant mètodes mecànics o manuals i aplicant
posteriorment una emprimació i una capa de pintura antioxidant, seguides d’una capa de pintura
del mateix color que l’original o pintura antivandàlica quan ho requereixi el responsable de
contracte.
S’entén per element de superfície tant un armari de comandament o similar, com un suport
d’element semafòric.
EXECUCIÓ
L'execució inclou les següents fases:
1. Establir senyals i dispositius de seguretat durant la realització de les obres d'acord amb
la Norma 8.3-I.C.
2. Elevació de l'equip de treball quan sigui necessari mitjançant grues amb cistella,
plataformes, etc.
3. Eliminació de l'òxid existent mitjançant mètodes mecànics o manuals.
4. Aplicació d'una capa d'imprimació.
5. Aplicació d'una capa de pintura antioxidant.
6. Aplicació d'una capa de pintura, del color i característiques que prescrigui el responsable
del contracte.
7. Aplicació d'una capa de pintura antivandàlica.
8. Treure els senyals i dispositius de seguretat.

Tant la qualitat dels materials com l'execució dels diferents treballs inclosos en la present
operació acompliran allò prescrit en el PG-3 i altres normatives que li siguin d'aplicació.
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INFORMACIÓ A RESSENYAR ALS COMUNICATS DE TREBALL
Nombre d’elements de superfície pintats, degudament referenciats.
AMIDAMENT I ABONAMENT
S’amidarà per unitat (u) realment executada i s’abonarà segons el quadre de preus, considerantse inclòs en aquest i per tant no correspondrà el seu abonament per separat, la totalitat dels
mitjans i materials necessaris per garantir la correcta execució de l’operació, no podent-se
reclamar el pagament addicional per cap concepte.
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CODI - OPERACIÓ

UNITAT

REVISIÓ

u

31/05/2019

08086 - Recol·locació o col·locació de senyal lluminós
variable de leds (perill/obligació/recomanació)

338B

PRIORITAT
Sempre prioritat 1.
DEFINICIÓ
Corresponen a aquesta operació els treballs necessaris per tornar a col·locar en la seva posició
original un senyal lluminós de senyalització electrònica tipus LED, que ha estat desplaçat o
arrencat del seu lloc, canviar-lo de lloc per millorar la seva funcionalitat, realitzar la substitució del
senyal i els altres elements que el conformen únicament o incloent també el suport, per motius
de degradació d’aquest, o per col·locar un de nou a la carretera.
EXECUCIÓ
L'execució inclou les següents fases:
1. Establir senyals i dispositius de seguretat d'acord amb la Norma 8.3-I.C. i "Señalización
móvil de obras" del Ministerio de Fomento.
2. Desmuntatge del senyal antic, si escau.
3. Col·locar manualment el senyal format per senyalització electrònica tipus LEDS, de
manera que quedi ben subjecte al suport i aquest ben fonamentat.
4. Treure la senyalització i dispositius de seguretat.

INFORMACIÓ A RESSENYAR ALS COMUNICATS DE TREBALL
Referenciació del senyal així com dels altres elements que el conformen, col·locat o recol·locat
i, en aquest últim cas, del substituït.
AMIDAMENT I ABONAMENT
S’abonarà per unitat (u) de senyal recol·locat o col·locat segons el quadre de preus, considerantse inclòs en aquest i per tant no hi haurà lloc al seu abonament per separat:
-

Desmuntatge, retirada, transport i descàrrega a l’abocador autoritzat dels materials
deteriorats.
Les comprovacions de les condicions dels materials i la seva execució, així com la
referenciació, ressenya de l’execució i amidament de les unitats executades.
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Tots els materials i mitjans necessaris per garantir la correcta execució d’aquesta operació amb
l’única excepció de les unitats complementàries que es relacionen a continuació:
6139.- u de suport per a senyal ocult amb gruix de 4mm
6404.- u de cimentació per a columna o suport
6682.- u d’equip regulador / carregador de panell solar de LED
6683.- u de placa solar per a senyal ocult de LED
6684.- u d’armari per a bateries i regulador de càrrega
6685.- u de bateria de gel 6v i 110 Ah
6686.- u de suport de fixació de mòdul fotovoltaic
6687.- u de columna de 8m i 4mm de gruix mixta, amb 60 mm de diàmetre en punta
Els preus d’aquestes unitats complementàries inclouen els subministraments de tots els materials
i la seva col·locació, que acompliran les condicions del PG-3.
No es podrà reclamar el pagament addicional per cap altre concepte.
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CODI - OPERACIÓ
08087 - Revisió sistemàtica trimestral de detector de
CO

339B

UNITAT

REVISIÓ

u

31/05/2019

PRIORITAT
Sempre prioritat 1, quatre vegades l’any.
DEFINICIÓ
Consisteix en la revisió sistemàtica trimestral que s'ha de fer als detectors de CO, en funció de
quina mesura regula el nombre de ventiladors suficients per mantenir l'ambient dels túnels en les
condicions de seguretat reglamentàries.
Aquesta revisió es farà d'acord amb les instruccions de manteniment del fabricant de l'equip i es
farà conjuntament amb el Centre de Control, en el cas de que estigui connectat amb ell.
EXECUCIÓ
La revisió, a més dels detectors pròpiament dits, s'estendrà a les preses de gasos i connexions
per la presa d'energia elèctrica i transmissió de la informació.
Anualment es farà la neteja o substitució dels filtres, segons les instruccions del fabricant.
La revisió es durà a terme realitzant la totalitat dels treballs previstos a la fitxa de treball:
maniobres, verificacions, comprovacions, mesures, proves, ajustos, neteges, proteccions,
substitucions, reposicions de filtres, i altres.
També es durà a terme la correcció de totes les anomalies, defectes i deterioraments observats
que sigui possible, i presa de dades per a informació dels que no hagi estat possible resoldre, a
efectes de fer-ho posteriorment mitjançant les oportunes operacions específiques.
Cada dues revisions es calibrarà l'equip.
Per a l’execució d’aquests treballs es disposarà dels recursos i es compliran les condicions que
s’estableixin en l’esmentada fitxa de treball. Es prendran les mesures de seguretat que en
aquesta s’indiquen.
AMIDAMENT I ABONAMENT
S’abonarà per unitat (u) d’operació realment executada segons el quadre de preus, prèvia
presentació de la corresponent fitxa de treballs de manteniment.
No podent-se reclamar pagament addicional per cap altre concepte i material.
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UNITATS COMPLEMENTÀRIES
No se’n consideren.
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CODI - OPERACIÓ
08088 - Revisió sistemàtica anual de ventilador

340B

UNITAT

REVISIÓ

u

31/05/2019

PRIORITAT
Sempre prioritat 1, una cop l’any.
DEFINICIÓ
Consisteix en la revisió sistemàtica anual que s'ha de fer als ventiladors col·locats al llarg del
túnel per a la seva ventilació longitudinal. A més del ventilador pròpiament dit, la revisió s'estendrà
al dispositiu que el suporta, a les connexions amb la distribució d'energia elèctrica, quadre de
distribució i a les transmissions d'informació per al seu funcionament per alarma en casos
d'incidències.
La unitat es realitzarà conjuntament amb el Centre de Control en el cas de que estigui connectat
amb ell, per a la seva comprovació en la transmissió de dades.
EXECUCIÓ
Comprovació del funcionament dels mesuradors de vibracions, estat dels ancoratges, estat de la
carcassa del ventilador, revolucions, consums per fase i aïllament del motor, funcionament amb
ordres des del Centre de Control i altres.
Es realitzaran la totalitat dels treballs previstos a la fitxa de treball: maniobres, verificacions,
comprovacions, mesures, proves, ajustos, neteges, proteccions, substitucions, i altres.
També es portarà a terme la correcció de totes les anomalies, defectes i deterioraments
observats que sigui possible, i presa de dades per a informació dels que no hagi estat possible
resoldre, a efectes de fer-ho posteriorment mitjançant les oportunes operacions específiques.
Per a l’execució d’aquests treballs es disposarà dels recursos i es compliran les condicions que
s’estableixin en l’esmentada fitxa de treball. Es prendran les mesures de seguretat que en
aquesta s’indiquen.
Es confeccionarà un informe tècnic amb les diferents mesures de vibracions en el ventilador,
valors d’aïllament del motor, estat mecànic dels ancoratges i del ventilador, possibles
reajustaments en els monitors de vibracions, així com possibles observacions que puguin ser
d’interès per a una millora en el manteniment.
AMIDAMENT I ABONAMENT
S'amidaran les unitats (u) de ventilador que s'hagin comprovat realment.
S’abonarà per unitat d’operació realment executada segons el quadre de preus, prèvia
presentació de la corresponent fitxa de treballs de manteniment i del informe tècnic corresponent.
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No podent-se reclamar pagament addicional per cap altre concepte i material.
UNITATS COMPLEMENTÀRIES
No se’n consideren.
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CODI - OPERACIÓ
08089 - Revisió bianual anàlisi vibracions de
ventiladors JET reversible

341B

UNITAT

REVISIÓ

u

31/05/2019

PRIORITAT
Sempre prioritat, una vegada cada dos anys.
DEFINICIÓ
Consisteix en la revisió sistemàtica bianual que s’ha de fer de les vibracions dels ventiladors tipus
Jet reversible situats en els túnels del contracte. Així mateix inclou la revisió d’aquests equips,
com de la totalitat dels elements que els conformen.
EXECUCIÓ
Es realitzaran els treballs de maniobres, verificacions, comprovacions, mesures, proves, ajustos,
neteges, proteccions, substitucions i altres.
També es durà a terme la correcció de totes les anomalies, defectes i deterioraments observats
que sigui possible, i presa de dades per a informació dels que no hagi estat possible resoldre, a
efectes de fer-ho posteriorment mitjançant les oportunes operacions específiques.
Per a l’execució d’aquests treballs es disposarà dels recursos i es compliran les condicions
necessàries. Es prendran les mesures de seguretat adients per tal de garantir la seguretat dels
operaris i dels usuaris de la via.
AMIDAMENT I ABONAMENT
S’abonarà per unitat (u) d’operació realment executada segons el quadre de preus, prèvia
presentació de la corresponent fitxa indicativa dels treballs realitzats.
UNITATS COMPLEMENTÀRIES
No es consideraran incloses en el preu de l’operació i par tant s’abonaran per separat les
següents unitats complementàries, el preu de les quals inclourà el subministrament del material
i la seva col·locació:
-

Reparació de les anomalies detectades en els elements dels ventiladors.
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CODI - OPERACIÓ
08090 - Revisió quinzenal de bombes i grup electrogen

342B

UNITAT

REVISIÓ

u

31/05/2019

PRIORITAT
Sempre prioritat 1, una vegada cada dues (2) setmanes.
DEFINICIÓ
Consisteix en la revisió sistemàtica dues vegades al mes, que s’ha de fer de les bombes i del
grup electrogen corresponent, que alimenta i manté la pressió d’aigua a una canonada situada a
l’interior del túnel establerta principalment per facilitar l’extinció d’incendis. (La canonada pot
recórrer també altres trams de carretera i servir per a altres utilitzacions).
També consisteix en la revisió sistemàtica dues vegades al mes que s’ha de fer a l’estació de
bombeig que possibiliti l’extracció d’aigua de punts de la carretera que per les seves
característiques així ho requereixin, incloent la revisió de dipòsits reguladors així com dels seus
elements.
EXECUCIÓ
Es realitzaran la totalitat dels treballs previstos a la fitxa de treball: maniobres, verificacions,
comprovacions, mesures, proves, ajustos, neteges, proteccions, substitucions i altres.
També es durà a terme la correcció de totes les anomalies, defectes i deterioraments observats
que sigui possible, i presa de dades per a informació dels que no hagi estat possible resoldre, a
efectes de fer-ho posteriorment mitjançant les oportunes operacions específiques.
Per a l’execució d’aquests treballs es disposarà dels recursos i es compliran les condicions que
s’estableixin en l’esmentada fitxa de treball. Es prendran les mesures de seguretat que en
aquesta s’indiquen.
AMIDAMENT I ABONAMENT
S’abonarà per unitat (u) d’operació realment executada segons el quadre de preus, prèvia
presentació de la corresponent fitxa de treballs de manteniment.
No podent-se reclamar pagament addicional per cap altre concepte i material.
UNITATS COMPLEMENTÀRIES
No se’n consideren.

Annex 3. Operacions de conservació
278

Plec de prescripcions tècniques

Conservació Integral litoral

CODI - OPERACIÓ
08091 - Revisió anual de SAI

343B

UNITAT

REVISIÓ

u

31/05/2019

PRIORITAT
Sempre prioritat 3, una cop l’any.
DEFINICIÓ
Consisteix en la revisió sistemàtica una vegada l’any que s’ha de fer del SAI instal·lat en el QC233, o qualsevol altre de les mateixes característiques tècniques i/o funcionals, i que s’encarrega
de subministrar l’energia elèctrica necessària per al funcionament de les llums d’emergència del
túnel de Bogunyà (C-55, PK 16+500), en cas que per algun motiu es vegi interromput el
subministrament elèctric per part de la companyia.
EXECUCIÓ
La revisió consistirà en una visita preventiva anual en horari laboral, elaboració del corresponent
informe de manteniment amb recomanacions, actualització de hardware i software, i assistència
tècnica telefònica.
Es realitzaran la totalitat dels treballs previstos a la fitxa de treball: maniobres, verificacions,
comprovacions, mesures, proves, ajustos, neteges, proteccions, substitucions, i altres.
També es durà a terme la correcció de totes les anomalies, defectes i deterioraments observats
que sigui possible, i presa de dades per a informació dels que no hagi estat possible resoldre, a
efectes de fer-ho posteriorment mitjançant les oportunes operacions específiques.
Per a l’execució d’aquests treballs es disposarà dels recursos i es compliran les condicions que
s’estableixin en l’esmentada fitxa de treball. Es prendran les mesures de seguretat que en
aquesta s’indiquen.
AMIDAMENT I ABONAMENT
S’abonarà per unitat (u) d’operació realment executada segons el quadre de preus, prèvia
presentació de la corresponent fitxa de treballs de manteniment.
No podent-se reclamar pagament addicional per cap altre concepte i material.
UNITATS COMPLEMENTÀRIES
No se’n consideren.
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CODI - OPERACIÓ
08092 - Revisió anual per al manteniment preventiu
dels elements electrònics d'alta tensió,
pertanyents a la seva estació transformadora:
disjuntor trifàsic, interruptor, proteccions,
transformadors, interruptors de baixa tensió,
xarxa de terra, neteja i segellat dels centres de
transformació

UNITAT

REVISIÓ

u

25/07/2019

344B

PRIORITAT
Sempre prioritat 3, una vegada a l’any.
DEFINICIÓ
Consisteix en la revisió sistemàtica, per part d’una empresa homologada, una vegada l’any que
s’ha de fer del CT ENDESA 67161 d’alta tensió, que dona subministrament elèctric al fals túnel
de la carretera C-58C (PK 2+400) a Sabadell, o qualsevol altre de les mateixes característiques
tècniques i/o funcionals.
EXECUCIÓ
La revisió consistirà en una visita preventiva anual en horari laboral, elaboració del corresponent
informe de manteniment amb recomanacions, actualització de hardware i software, i assistència
tècnica telefònica.
Es realitzaran la totalitat dels treballs previstos a la fitxa de treball: maniobres, verificacions,
comprovacions, mesures, proves, ajustos, neteges, proteccions, substitucions, i altres, tots ells
d’acord amb la ITC 22 en el seu punt quatre del “Reglamento sobre condiciones técnicas y
garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión y sus Instrucciones Técnicas
Complementarias”, publicat segons el Real Decreto 337/2014, de 9 de maig.
També es portarà a terme la correcció de totes les anomalies, defectes i deterioraments
observats que sigui possible, i presa de dades per a informació dels que no hagi estat possible
resoldre, a efectes de fer-ho posteriorment mitjançant les oportunes operacions específiques.
Per a l’execució d’aquests treballs es disposarà dels recursos i es compliran les condicions que
s’estableixin en l’esmentada fitxa de treball. Es prendran les mesures de seguretat que en
aquesta s’indiquen.
AMIDAMENT I ABONAMENT
S’abonarà per unitat (u) d’operació realment executada segons el quadre de preus, prèvia
presentació de l’informe de resultats del manteniment realitzat.
No podent-se reclamar pagament addicional per cap altre concepte i material.
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UNITATS COMPLEMENTÀRIES
No se’n consideren.
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CODI - OPERACIÓ
08093 - Revisió anual amb canvi de fungibles (canvi
d'oli, filtres d'oli, filtres de gasoli, etc.) de grup
electrogen

UNITAT

REVISIÓ

u

31/05/2019

345B

PRIORITAT
Sempre prioritat 1, una vegada a l’any.
DEFINICIÓ
Consisteix en la revisió sistemàtica anual o per hores de funcionament que s'ha de fer en els
grups electrògens que asseguren un subministrament de l'energia elèctrica necessària per
mantenir els serveis mínims, per tal d'assegurar-se periòdicament de què estan en bones
condicions de funcionament, i comprovar carburants, lubricant, automatismes i altres elements.
Aquesta unitat inclou les revisions que determina el fabricant del grup a efectuar cada cert
nombre d'hores de funcionament, així com les instruccions de manteniment per a les revisions
periòdiques.
EXECUCIÓ
Comprovacions dels nivells: d'aigua, oli, càrrega bateria, pressió oli motor, tensió, freqüència i
altres.
Es realitzaran la totalitat dels treballs previstos a la fitxa de treball: maniobres, verificacions,
comprovacions, mesures, proves, ajustos, neteges, proteccions, substitucions i altres.
També es durà a terme la correcció de totes les anomalies, defectes i deterioraments observats
que sigui possible, i presa de dades per a informació dels que no hagi estat possible resoldre, a
efectes de fer-ho posteriorment mitjançant les oportunes operacions específiques.
Per a l’execució d’aquests treballs es disposarà dels recursos i es compliran les condicions que
s’estableixin en l’esmentada fitxa de treball i en els manuals de manteniment del fabricant. Es
prendran les mesures de seguretat que en aquesta s’indiquen.
AMIDAMENT I ABONAMENT
S’abonarà per unitat (u) d’operació realment executada segons el quadre de preus. Del material
substituït només s’abonaran per separat les unitats complementàries que figurin a l’annex 5, el
preu de les quals inclourà el subministrament del material i la seva col·locació.
Donat el cas que el grup compleixi les hores de funcionament especificades pel fabricant per tenir
que efectuar una revisió, aquesta es valorarà com si fos una revisió sistemàtica anual.
No podent-se reclamar pagament addicional per cap altre concepte i material.
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CODI - OPERACIÓ
08094 - Revisió sistemàtica semestral d'estació de
bombeig

346B

UNITAT

REVISIÓ

u

31/05/2019

PRIORITAT
Sempre prioritat 1, dues vegades l’any.
DEFINICIÓ
Consisteix en la revisió sistemàtica semestral que s’ha de fer a l’estació de bombeig que alimenta
i manté la pressió d’aigua a una canonada situada a l’interior del túnel, establerta principalment
per facilitar l’extinció d’incendis. (La canonada pot recórrer també altres trams de carretera i servir
per a altres utilitzacions).
També consisteix en la revisió sistemàtica semestral que s’ha de fer a l’estació de bombeig que
possibiliti l’extracció d’aigua de punts de la carretera que per les seves característiques així ho
requereixin, incloent la revisió de dipòsits reguladors així com dels seus elements.
EXECUCIÓ
Es realitzaran la totalitat dels treballs previstos a la fitxa de treball: maniobres, verificacions,
comprovacions, mesures, proves, ajustos, neteges, proteccions, substitucions i altres.
També es portarà a terme la correcció de totes les anomalies, defectes i deterioraments
observats que sigui possible, i presa de dades per a informació dels que no hagi estat possible
resoldre, a efectes de fer-ho posteriorment mitjançant les oportunes operacions específiques.
Per a l’execució d’aquests treballs es disposarà dels recursos i es compliran les condicions que
s’estableixin en l’esmentada fitxa de treball. Es prendran les mesures de seguretat que en
aquesta s’indiquen.
AMIDAMENT I ABONAMENT
S’abonarà per unitat (u) d’operació realment executada segons el quadre de preus, prèvia
presentació de la corresponent fitxa de treballs de manteniment.
No podent-se reclamar pagament addicional per cap altre concepte i material.
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CODI - OPERACIÓ

UNITAT

REVISIÓ

08095

Inspecció
periòdica
Reglamentària
d'instal·lacions de baixa tensió (ICICT)

u

25/07/2019

08096

Inspecció
periòdica
Reglamentària
d'instal·lacions d'alta tensió (ICICT)

u

25/07/2019

347B

348B

PRIORITAT
Sempre prioritat 3, una vegada cada quatre anys les instal·lacions de baixa tensió, i una vegada
cada tres anys les instal·lacions d’alta tensió.
DEFINICIÓ
La partida 08095 consisteix en la revisió sistemàtica, per part d’una empresa homologada, una
vegada cada quatre anys que s’ha de fer de totes i cadascuna de les instal·lacions de baixa
tensió adscrites al contracte.
La partida 08096 consisteix en la revisió sistemàtica, per part d’una empresa homologada, una
vegada cada tres anys que s’ha de fer del CT ENDESA 67161 d’alta tensió que dona
subministrament elèctric al fals túnel de la carretera C-58C (PK 2+400) a Sabadell, o a qualsevol
altre de les mateixes característiques tècniques i/o funcionals.
EXECUCIÓ
La revisió consistirà en una visita preventiva en horari laboral i elaboració de la corresponent Acta
d’inspecció reglamentària.
Es realitzaran la totalitat dels treballs previstos a normativa vigent: maniobres, verificacions,
comprovacions, mesures, proves, ajustos, neteges, proteccions, substitucions, i altres, tots ells
en compliment del Reial Decret 842/2002 i la seva Instrucció Tècnica Complementària BT 05 i/o
en compliment de la reglamentació (R.D. 223/2008), així com l'Ordre del 02.02.90 (DOGC
14.03.90), segons correspongui.
Per a l’execució d’aquests treballs es disposarà dels recursos i es compliran les condicions que
s’estableixin en l’esmentada fitxa de treball. Es prendran les mesures de seguretat que en
aquesta s’indiquen.
AMIDAMENT I ABONAMENT
S’abonarà per unitat (u) d’operació realment executada segons el quadre de preus, prèvia
presentació de l’informe de resultats de la inspecció realitzada per part d’un organisme
homologat.
No podent-se reclamar pagament addicional per cap altre concepte i material.
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UNITATS COMPLEMENTÀRIES
No se’n consideren.
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CODI - OPERACIÓ
08097 - Revisió sistemàtica semestral de quadre
general de maniobra de ventiladors

349B

UNITAT

REVISIÓ

u

31/05/2019

PRIORITAT
Sempre prioritat 1, dues vegades l’any.
DEFINICIÓ
Consisteix en la revisió sistemàtica semestral que s'ha de fer del quadre general de maniobra,
així com dels equips complementaris d’aquest.
EXECUCIÓ
1. Comprovació de proteccions (magnetotèrmics, diferencials, relés tèrmics i altres).
2. Comprovació del connexionat del quadre.
3. Neteja general, estat dels pilots indicadors, etc.
També es portarà a terme la correcció de totes les anomalies, defectes i deterioraments
observats que sigui possible, i presa de dades per a informació dels que no hagi estat possible
resoldre, a efectes de fer-ho posteriorment mitjançant les oportunes operacions específiques.
Es realitzaran la totalitat dels treballs previstos a la fitxa de treball: maniobres, verificacions,
comprovacions, mesures, proves, ajustos, neteges, proteccions, substitucions, i altres.
Per a l’execució d’aquests treballs es disposarà dels recursos i es compliran les condicions que
s’estableixin en l’esmentada fitxa de treball. Es prendran les mesures de seguretat que en
aquesta s’indiquen.
AMIDAMENT I ABONAMENT
S’abonarà per unitat (u) d’operació realment executada segons el quadre de preus, prèvia
presentació de la corresponent fitxa de treballs de manteniment.
Del material substituït només s’abonaran per separat les unitats complementàries que figurin a
l’annex 5, el preu dels quals inclourà el subministrament del material i la seva col·locació.
No podent-se reclamar pagament addicional per cap altre concepte i material.
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CODI - OPERACIÓ

UNITAT

REVISIÓ

u

31/05/2019

08098 - Desratització trimestral de les instal·lacions

350B

PRIORITAT
Sempre prioritat 1, quatre vegades l’any.
DEFINICIÓ
Corresponen a aquesta operació els treballs necessaris a executar amb periodicitat trimestral per
al control dels rosegadors, rates, ratolins i talps en les següents instal·lacions: centres de
transformació, casetes dels grups electrògens, pals d’auxili, conduccions elèctriques i de
comunicacions, pericons de les conduccions, galeries de servei, by-pass i tots aquells altres
punts que sigui necessari tractar.
EXECUCIÓ
L'execució inclou les següents fases:
1. Establir senyals i dispositius de seguretat d'acord amb la Norma 8.3-I.C. i "Señalización
móvil de obras" del Ministerio de Fomento.
2. Aplicació del producte adequat amb la formulació adient al tractament de cada lloc
concret. Els raticides seran col·locats en caixes per a esquers per a una major seguretat
de les zones tractades.
3. Treure la senyalització i dispositius de seguretat.
Els productes utilitzats en aquesta operació hauran de complir una sèrie de requisits:
-

Garantir la seva innocüitat davant de possibles intoxicacions.
Actuar sense conseqüències negatives sobre el medi ambient i sense impacte ecològic
d'efectes irreversibles.
No generar problemes de resistència o immunitat en les plagues tractades i actuar de
forma eficaç davant d'aquelles que siguin resistents a altres preparats.
Estar disponibles en formulacions adaptables a diferents condicions d'utilització i als
diferents hàbitats de les plagues.
No distorsionar el medi com a conseqüència de generar olors, irritabilitat o corrosió de
materials i superfícies.
Estar homologats pels organismes pertinents i disposar dels corresponents registres,
d'acord amb la normativa vigent.

INFORMACIÓ A RESSENYAR ALS COMUNICATS DE TREBALL
Referenciació dels llocs tractats, de la ubicació de les caixes per a esquers i dels productes
utilitzats.
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AMIDAMENT I ABONAMENT
S’amidarà per unitat (u) d’operació realment executada en el conjunt de totes les instal·lacions
objecte del contracte i s’abonarà segons el quadre de preus, considerant-se inclòs en aquest, i
per tant no hi haurà lloc al seu abonament per separat, tots els materials i medis necessaris per
garantir la bona execució de l’operació, així com les feines de tot tipus necessàries per referenciar
els treballs, comprovar les condicions d’execució i ressenyar tot tipus d’informació.
No podent-se reclamar pagament addicional per cap altre concepte.
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CODI - OPERACIÓ

UNITAT

REVISIÓ

m2·cm

25/07/19

10101 - Reconstrucció de paraments de formigó
amb morter tixotròpic

351B

PRIORITAT
A criteri del responsable del contracte.
DESCRIPCIÓ
Reconstrucció geomètrica de paraments de formigó amb morter tixotròpic d'alta compatibilitat
amb el formigó, per a reparació superficial estructural, fins i tot perfilat d'arestes i acabat
remolinat manual.
EXECUCIÓ
1. Sanejament de les zones malmeses per a la correcta aplicació del morter per a
reparació.
2. Aplicació de morter.
AMIDAMENT I ABONAMENT
S’amidarà per metre quadrat per centímetre de gruix (m2·cm) de parament realment executat i
s’abonarà segons el preu unitari contractualment establert en el pressupost.
Queden inclosos en aquest preu i no es podran abonar per separat:
-

Qualsevol tipus de morter de reparació estructural o no estructural, homologat segons
norma UNE-EN-1504, adaptat a les necessitats de l’actuació i d’acord amb les
indicacions del responsable. Inclou qualsevol additiu, reforçament amb fibres i
característica singular que requereixi.

UNITATS COMPLEMENTÀRIES
No se’n consideren.
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CODI - OPERACIÓ

UNITAT

REVISIÓ

m²

25/07/19

10107 - Preparació prèvia de la superfície de
formigó rectificant el seu pla

352B

PRIORITAT
A criteri del responsable del contracte.
DESCRIPCIÓ
Preparació prèvia de la superfície de formigó rectificant el seu pla. Eliminar mitjançant cisell
les celles i irregularitats produïdes per les taules dels encofrats fins aconseguir una superfície
plana preparada per al seu posterior sorrat amb sorra o aigua, amb retirada de runes i el seu
trasllat al punt de gestió de residus.
EXECUCIÓ
1. Eliminar mitjançant cisell les celles i irregularitats produïdes per les taules dels
encofrats fins aconseguir una superfície plana.
2. Sorrat amb sorra o aigua de la superfície.
AMIDAMENT I ABONAMENT
S’amidarà per metre quadrat (m²) de parament realment executat i s’abonarà segons el preu
unitari contractualment establert en el pressupost.
Queden inclosos en aquest preu i no es podran abonar per separat:
-

Mitjans auxiliars per a la correcta execució de l’operació.
Retirada de materials de demolició, sobrants i posterior trasllat a l’abocador.

UNITATS COMPLEMENTÀRIES
5037.- Sorrat i neteja de superfícies amb aigua a pressió controlada, eliminant taques,
eflorescències, despreniments, buidats i brutícia; i control de la pressió, perquè el parament no
resulti afectat, fins i tot neteja i retirada dels productes sobrants al punt de gestió de residus.
7023.- Bufat mitjançant aire a pressió per a l'eliminació de pols, brutícia i material mal adherit,
fins i tot neteja i retirada dels productes sobrants al punt de gestió de residus.
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CODI - OPERACIÓ

UNITAT

REVISIÓ

10108 - Reforç de la flexió de bigues mitjançant
col·locació de placa de fibra de carboni
Carboplate E 170/50/1.4

m

25/07/19

10109 - Reforç de la flexió de bigues mitjançant
col·locació de placa de fibra de carboni
Carboplate E 170/100/1.4

m

25/07/19

353B

354B

PRIORITAT
A criteri del responsable del contracte.
DESCRIPCIÓ
Reforç de la flexió de bigues mitjançant col·locació de placa de fibra de carboni de resistència
a tracció de 3.100MPa i allargament de ruptura de 2,0%, d'1,61g/cm³ Carboplate o similar, fins
i tot fregat previ de la superfície amb disc de diamant i aspirat de pols, aplicació d'emprimació
MapeWrap Primer a 1 o similar, i col·locació de la placa de fibra de carboni inclosa entre dues
capes d'adhesiu estructural a base de resines Adesilex PG1 o similar.
La placa de fibra de carboni referent a l’operació 10108 té una amplada de 50 mm, mentre
que la placa de fibra de carboni referent a l’operació 10109 té una amplada de 100 mm.
EXECUCIÓ
1. Fregat previ de la superfície amb disc de diamant i aspirat de pols.
2. Aplicació d’emprimació.
3. Col·locació de placa de fibra de carboni amb dues capes d’adhesiu.
AMIDAMENT I ABONAMENT
S’amidarà per metre (m) de reforç de biga realment executat i s’abonarà segons el preu unitari
contractualment establert en el pressupost.
Queden inclosos en aquest preu i no es podran abonar per separat:
-

Mitjans auxiliars per a la correcta execució de l’operació.
Retirada de materials de demolició, sobrants i posterior trasllat a l’abocador.

UNITATS COMPLEMENTÀRIES
No se’n consideren.
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CODI - OPERACIÓ
20101 - Fragmentació del blocs mitjançant ciment
expansiu

355B

UNITAT

REVISIÓ

m

23/04/2019

PRIORITAT
A criteri del/la responsable del contracte.
DESCRIPCIÓ
Fragmentació de blocs de roca mitjançant perforació i col·locació de ciment expansiu, executat
amb mitjans manuals i diàmetre de perforació de fins a 40 mm.
EXECUCIÓ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Realitzar les perforacions.
Rebliment de les perforacions amb ciment expansiu tant en cartutx com a granel.
Esperar el temps necessari per a la fragmentació que oscil·la entre 30 minuts i 24 hores.
Sanejament del material fracturat amb mitjans manuals.
Despreniment manual dels blocs fragmentats.
Retirada, transport i descàrrega a l’abocador autoritzat dels materials sobrants.

AMIDAMENT I ABONAMENT
S’amidarà per metre lineal (m) de perforació realment executat i s’abonarà segons el preu unitari
de l’operació 03096.
UNITATS COMPLEMENTÀRIES
8007.- m² de desmuntatge i retirada de malla de triple torsió existent sobre el talús per trobarse malmesa o trencada, sense reaprofitament de la malla, ni retirada d'ancoratges, ni
d'elements de fixació.
9502.- h de servei d'autogrua de gran tonatge entre 60 t i 100 t.
9504.- h de servei d'autogrua de gran tonatge de més de 100 t.
9501.- min de servei d'helicòpter.
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CODI - OPERACIÓ
20103 - Reperfilat de talussos en sòls mitjançant
excavació

356B

UNITAT

REVISIÓ

m³

23/04/2019

PRIORITAT
A criteri del/la responsable del contracte.
DESCRIPCIÓ
Reperfilament de talussos en sòls mitjançant excavació fins a la geometria definida pel/la
responsable del contracte.
EXECUCIÓ
1. Establiment de senyalització i dispositius de seguretat addicional per tal que el material
que caigui no envaeixi les zones de circulació.
2. Reperfilament progressiu, en cada tram, des de les parts més altes fins a les més baixes.
Es farà mecànicament amb una retroexcavadora de braç llarg.
3. Retirada, transport i descàrrega a l’abocador autoritzat dels materials sobrants.

AMIDAMENT I ABONAMENT
S’amidarà per metre cúbic (m³) realment excavat i s’abonarà segons la operació 20103.
UNITATS COMPLEMENTÀRIES
8007.- m² de desmuntatge i retirada de malla de triple torsió existent sobre el talús per trobarse malmesa o trencada, sense reaprofitament de la malla, ni retirada d'ancoratges, ni
d'elements de fixació.
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CODI - OPERACIÓ
20104 - Reperfilat de talussos en roca

357B

UNITAT

REVISIÓ

m³

23/04/2019

PRIORITAT
A criteri del/la responsable del contracte.
DESCRIPCIÓ
Reperfilament de talussos en roca mitjançant excavació fins a la geometria definida pel/la
responsable del contracte.
EXECUCIÓ
1. Establiment de senyalització i dispositius de seguretat addicional per tal que el material
que caigui no envaeixi les zones de circulació.
2. Reperfilament progressiu, en cada tram, des de les parts més altes fins a les més baixes.
Es farà mecànicament amb un martell piconador de braç llarg.
3. Retirada, transport i descàrrega a l’abocador autoritzat dels materials sobrants.

AMIDAMENT I ABONAMENT
S’amidarà per metre cúbic (m³) realment excavat i s’abonarà segons la operació 20104.
UNITATS COMPLEMENTÀRIES
8007.- m² de desmuntatge i retirada de malla de triple torsió existent sobre el talús per trobarse malmesa o trencada, sense reaprofitament de la malla, ni retirada d'ancoratges, ni
d'elements de fixació.

Annex 3. Operacions de conservació
294

Plec de prescripcions tècniques

Conservació Integral litoral

CODI - OPERACIÓ
20105 - Eliminació de blocs inestables en alçada,
mitjançant eines manuals

358B

UNITAT

REVISIÓ

m³

07/05/19

PRIORITAT
A criteri del/la responsable del contracte.
DESCRIPCIÓ
Eliminació de blocs inestables en alçada, mitjançant eines manuals tipus martell pneumàtic o
perpalina, inclou neteja dels materials al peu del talús.
EXECUCIÓ
1. Establiment de senyalització i dispositius de seguretat addicional per tal que el material
que caigui no envaeixi les zones de circulació.
2. Detecció de blocs inestables a sanejar.
3. Retirada i eliminació dels blocs inestables mitjançant eines manuals tipus martell
pneumàtic o perpalina.
4. Retirada, transport i descàrrega a l’abocador autoritzat dels materials sobrants.

AMIDAMENT I ABONAMENT
S’amidarà per metre cúbic (m³) de material realment eliminat i s’abonarà segons l’operació
20105.
UNITATS COMPLEMENTÀRIES
9501.- min de servei d'helicòpter.
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CODI - OPERACIÓ
20201 - Substitució a peu de talús de tub per cable en
malles de triple torsió

359B

UNITAT

REVISIÓ

m

23/04/2019

PRIORITAT
A criteri del/la responsable del contracte.
DESCRIPCIÓ
Subministrament i instal·lació a peu de talús en la malla de triple torsió de cable d’acer
galvanitzat ancorat mitjançant ancoratges d'acer corrugat en substitució de tub d'acer de
contrapès. Totalment acabat.
EXECUCIÓ
1. Establiment de senyalització i dispositius de seguretat addicional per tal que el material
que caigui no envaeixi les zones de circulació.
2. Desmuntatge del tub de contrapès.
3. Instal·lació del cable d’acer galvanitzat de Ø 12 mm a la malla de triple torsió.
4. Instal·lació dels ancoratges d’acer corrugat de 80 cm de longitud total i Ø 16 mm amb
forma de "J" cada 6 m, per a la subjecció del cable d’acer.
5. Retirada, transport i descàrrega a l’abocador autoritzat dels materials sobrants.

AMIDAMENT I ABONAMENT
S’amidarà per metre (m) de cable realment executat i s’abonarà segons l’operació 03102.
UNITATS COMPLEMENTÀRIES
No se’n consideren.
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CODI - OPERACIÓ
20202 - Reposició de contrapès en malla de triple
torsió

360B

UNITAT

REVISIÓ

m

23/04/2019

PRIORITAT
A criteri del/la responsable del contracte.
DESCRIPCIÓ
Reposició de tub de contrapès en malla de triple torsió per trobar-se malmès o trencat, inclou
desmuntatge del tub existent i de la part proporcional de malla de triple torsió fins a una alçada
màxima d'1 m del peu del talús. També inclou el subministrament del tub i de la nova malla de
triple torsió, així com la unió a les malles sanes.
EXECUCIÓ
1. Establiment de senyalització i dispositius de seguretat addicional per tal que el material
que caigui no envaeixi les zones de circulació.
2. Desmuntatge del tub de contrapès i de la part proporcional de la malla fins a una alçada
màxima de 1 m.
3. Instal·lació de les tires de malla de reposició.
4. Cosit de les noves tires a la malla ja instal·lada i entre elles.
5. Col·locació del contrapès mitjançant un tub d’acer galvanitzat de diàmetre estàndard al
peu.
6. Retirada, transport i descàrrega a l’abocador autoritzat dels materials sobrants.

AMIDAMENT I ABONAMENT
S’amidarà per metre (m) de tub realment reposat i s’abonarà segons el preu de l’operació 20202.
UNITATS COMPLEMENTÀRIES
No se’n consideren.
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CODI - OPERACIÓ

UNITAT

REVISIÓ

20203 - Estabilització de talús amb membrana d'alta
resistència (resistència a tracció directa <125
KN/m)

m²

23/04/2019

20204 - Estabilització de talús amb membrana d'alta
resistència (resistència a tracció directa d’entre
125 KN/m i 185 KN/m)

m²

23/04/2019

361B

362B

PRIORITAT
A criteri de la direcció facultativa.
DESCRIPCIÓ
Subministrament i instal·lació de membrana d'alta resistència a tracció directa. Ancorada a
capçalera de talús. Cosida entre tires. Reforçada amb files horitzontals de cable d'acer i perns
d’ancoratges (no inclosos en el preu). Rematada a peu de talús amb el cable d'acer galvanitzat,
ancorat al terreny amb barres d'acer corrugat, igual que a capçalera, tensat lleugerament. Fins i
tot subministrament dels materials i mitjans auxiliars per a la seva execució. Totalment acabat.
EXECUCIÓ
1. Establiment de senyalització i dispositius de seguretat addicional per tal que el material
que caigui no envaeixi les zones de circulació.
2. Sanejament i desbrossada coronació del talús.
3. Sanejament i desbrossada de la cara talús, si escau.
4. Realització dels perns d’ancoratge perimetrals cada 4 m, d'acer corrugat de 1 m de
longitud total i 20 mm amb forma de "J", units per un cable d'acer galvanitzat de Ø 14 mm
(en membranes fins a 125 kN/m) i de Ø 16 mm (en membranes entre 125 kN/m i 185
kN/m), on s’hagi de subjectar la membrana.
5. Estesa de les membranes d’alta resistència, subjecció i cosit a capçalera i entre elles.
6. Reforç de la membrana amb cable d’acer en files horitzontals, disposades cada 3 m en
membranes de fins a 125 kN/m i cada 2 m en membranes entre 125 i 185 kN/m. Tensat
del cablejat.
7. Realització dels perns d’ancoratges intermedis, si escau, amb profunditat, tipus de barra,
diàmetre tipus de barra a definir segons direcció facultativa.
8. Rematada a peu de talús amb el cable d'acer galvanitzat Ø 14 mm (membrana fins a 125
kN/m) i de Ø 16 mm (membrana entre 125 kN/m i 185 kN/m), i ancoratge al terreny amb
barres d’acer corrugat igual que a capçalera cada 4 metres.
9. Retirada, transport i descàrrega a l’abocador autoritzat dels materials sobrants.

AMIDAMENT I ABONAMENT
S’amidarà per metre quadrat (m²) de membrana realment subministrat i col·locat al talús i
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s’abonarà per preu unitari, i d’acord amb la resistència a tracció de la membrana de les
operacions 20203 i 20204.
No es consideren inclosos en els preus anteriors els perns d’ancoratges intermedis, que
s’abonaran segons les operacions de conservació 20301 fins 20305, ambdós inclosos segons
correspongui.

UNITATS COMPLEMENTÀRIES
8007.- m² de desmuntatge i retirada de malla de triple torsió existent sobre el talús per trobarse malmesa o trencada, sense reaprofitament de la malla, ni retirada d'ancoratges, ni
d'elements de fixació.
9502.- h de servei d'autogrua de gran tonatge entre 60 t i 100 t.
9504.- h de servei d'autogrua de gran tonatge de més de 100 t.
8001.- m de cablejat de fil d’acer de diàmetre 12 mm.
8002.- u de piqueta de diàmetre 12 mm i longitud 40 cm per a ajust de la malla al talús.
8003.- m de formació d'embocadura amb piquetes d'acer corrugat.
8004.- m de formació d'embocadura amb perfils metàl·lics.
9501.- min de servei d'helicòpter.
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CODI - OPERACIÓ
20205 - Estabilització de talús en roca mitjançant xarxa
de cable

363B

UNITAT

REVISIÓ

m²

23/04/2019

PRIORITAT
A criteri del/la responsable del contracte.
DESCRIPCIÓ
Estabilització puntual de talús mitjançant xarxa de cable d'acer galvanitzat, adossada directament
al talús (en coronació, a la part central del talús i al peu), mitjançant perns d’ancoratges (no
inclosos en el preu), dels quals s’haurà de definir profunditat, tipus de barra, diàmetre i densitat.
Cosit entre panells mitjançant cable d'acer galvanitzat. Totalment acabat.
EXECUCIÓ
1. Establiment de senyalització i dispositius de seguretat addicional per tal que el material
que caigui no envaeixi les zones de circulació.
2. Instal·lació prèvia de xarxa de triple torsió, si és convenient.
3. Estesa dels panells de cable de Ø 8 mm, 300x300 mm de llum de quadricula sobre la
xarxa de triple torsió, si escau.
4. Cosit dels panys horitzontalment i vertical, mitjançant cable d’acer galvanitzat Ø 12 mm.
En cas de panys individuals, aquest pas no caldrà.
5. Perforació dels ancoratges de subjecció. Introducció del pern d’ancoratge i injecció de la
beurada de ciment. Col·locació de les plaques i cargols de subjecció. Aquesta fase de
l’execució correspon a les operacions de conservació:
•
•
•

20301, 20302, 20303, 20304 i 20305: Estabilització mitjançant pern d’ancoratge, de
diferents diàmetres i longituds, segons responsable de contracte.
20306, 20307: Estabilització amb pern d’ancoratge autoperforant, amb tipologia i
longitud de barra segons responsable de contracte.
20308, 20309, 20310, 20311, 20312, 20313: Estabilització mitjançant ancoratge
flexible de doble cable, de diàmetres i longituds segons responsable de contracte.

6. Retirada, transport i descàrrega a l’abocador autoritzat dels materials sobrants.

AMIDAMENT I ABONAMENT
S’amidarà per metre quadrat (m²) de panell realment subministrat i col·locat al talús i s’abonarà
segons el preu unitari de l’operació 20205.
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UNITATS COMPLEMENTÀRIES
8007.- m² de desmuntatge i retirada de malla de triple torsió existent sobre el talús per trobarse malmesa o trencada, sense reaprofitament de la malla, ni retirada d'ancoratges, ni
d'elements de fixació.
9502.- h de servei d'autogrua de gran tonatge entre 60 t i 100 t.
9504.- h de servei d'autogrua de gran tonatge de més de 100 t.
8001.- m de cablejat de fil d’acer de diàmetre 12 mm.
8002.- u de piqueta de diàmetre 12 mm i longitud 40 cm per a ajust de la malla al talús.
8003.- m de formació d'embocadura amb piquetes d'acer corrugat.
8004.- m de formació d'embocadura amb perfils metàl·lics.
9501.- min de servei d'helicòpter.
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CODI - OPERACIÓ
20206 - Estabilització de talús mitjançant xarxa
d'anelles

364B

UNITAT

REVISIÓ

m²

23/04/2019

PRIORITAT
A criteri del/la responsable del contracte.
DESCRIPCIÓ
Subministrament i instal·lació de xarxa d'anelles d'acer galvanitzat, cosida entre panells
mitjançant cable d'acer galvanitzat. Adossada directament al talús (en coronació, a la part central
del talús i al peu), mitjançant perns d’ancoratges (no inclosos en el preu), dels quals s’haurà de
definir profunditat, tipus de barra, diàmetre i densitat. Totalment acabat.
EXECUCIÓ
1. Establiment de senyalització i dispositius de seguretat addicional per tal que el material
que caigui no envaeixi les zones de circulació.
2. Instal·lació prèvia de xarxa de triple torsió, si és convenient.
3. Estesa dels panys de la xarxa d’anelles d'acer galvanitzat, diàmetre 300 mm sobre la
xarxa de triple torsió, si escau.
4. Perforació dels ancoratges principals i addicionals. Introducció del pern d’ancoratge i
injecció de la beurada de ciment. Col·locació de les plaques i cargols de subjecció.
5. Cosit dels panys de la xarxa d’anelles entre sí, mitjançant cable d’acer galvanitzat Ø 12
mm.
6. Realització dels perns d’ancoratges intermedis, si convé, amb profunditat, tipus de barra,
diàmetre tipus de barra a definir segons direcció facultativa:
•
•
•

20301, 20302, 20303, 20304 i 20305: Estabilització mitjançant pern d’ancoratge, de
diferents diàmetres i longituds, segons responsable de contracte.
20306, 20307: Estabilització amb pern d’ancoratge autoperforant, amb tipologia i
longitud de barra segons responsable de contracte.
20308, 20309, 20310, 20311, 20312, 20313: Estabilització mitjançant ancoratge
flexible de doble cable, de diàmetres i longituds segons responsable de contracte.

7. Retirada, transport i descàrrega a l’abocador autoritzat dels materials sobrants.

AMIDAMENT I ABONAMENT
S’amidarà per metre quadrat (m²) de xarxa d’anelles realment subministrada i col·locada al
talús i s’abonarà segons el preu de l’operació 20206.
No es consideren inclosos en els preus anteriors els perns d’ancoratges intermedis, que
s’abonaran segons les operacions de conservació 20301 fins 20305, ambdós inclosos segons
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correspongui.
UNITATS COMPLEMENTÀRIES
9502.- h de servei d'autogrua de gran tonatge entre 60 t i 100 t.
9504.- h de servei d'autogrua de gran tonatge de més de 100 t.
8001.- m de cablejat de fil d’acer de diàmetre 12 mm.
8002.- u de piqueta de diàmetre 12 mm i longitud 40 cm per a ajust de la malla al talús.
8004.- m de formació d'embocadura amb perfils metàl·lics.
8007.- m2 de desmuntatge i retirada de malla de triple torsió existent sobre el talús per trobar-se
malmesa o trencada, sense reaprofitament de la malla, ni retirada d'ancoratges, ni d'elements de
fixació.
9501.- min de servei d'helicòpter.
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CODI - OPERACIÓ
20207 - Estabilització de talús amb malla de triple
torsió

365B

UNITAT

REVISIÓ

m²

23/04/2019

PRIORITAT
A criteri del/la responsable del contracte.
DESCRIPCIÓ
Subministrament i instal·lació de malla de triple torsió, ancorada a capçalera de talús mitjançant
perforació i posterior col·locació d'ancoratges. Cosida entre tires mitjançant punts d'unió i
rematada a peu de talús amb un contrapès format per un tub d'acer galvanitzat. Totalment
acabat.
EXECUCIÓ
1. Establiment de senyalització i dispositius de seguretat addicional per tal que el material
que caigui no envaeixi les zones de circulació.
2. Sanejament manual de la capçalera, retirant les pedres inestables i desbrossada de la
vegetació.
3. Col·locació de les piquetes o ancoratges superiors d'acer corrugat separats entre 2 i 3
m entre sí, de 1 m de longitud total i Ø 20 mm, amb forma de "J", units per un cable
d'acer galvanitzat de Ø 12 mm, a una distància de l’aresta superior del talús segons el/la
responsable del contracte.
4. Estesa de les tires de malla de triple torsió del tipus 8x10-16 de 2,7 mm .
5. Finalització de la subjecció superior amb una riosta formada per una barra d’acer i
piquetes, o bé un cable d’acer i petits ancoratges.
6. Cosit de les tires de malla entre elles amb agulla i fil guia, amb un punt de doble torsió o
grapa cada 30-40 cm.
7. Sanejament si escau de material meteoritzat, inestable o solt.
8. Col·locació d’un contrapès inferior conformat per un tub d’acer galvanitzat.

AMIDAMENT I ABONAMENT
S’amidarà per metre quadrat (m²) de malla realment subministrada i col·locada al talús i
s’abonarà segons el preu unitari corresponent a l’operació 20207.
No es considera inclòs en aquest abonament l’operació de sanejament de material meteoritzat,
inestable o solt, que s’abonarà segons el preu de l’operació 03102.
UNITATS COMPLEMENTÀRIES
9502.- h de servei d'autogrua de gran tonatge entre 60 t i 100 t.
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9504.- h de servei d'autogrua de gran tonatge de més de 100 t.
8001.- m de cablejat de fil d’acer de diàmetre 12 mm.
8002.- u de piqueta de diàmetre 12 mm i longitud 40 cm per a ajust de la malla al talús.
8003.- m de formació d'embocadura amb piquetes d'acer corrugat.
8004.- m de formació d'embocadura amb perfils metàl·lics.
8005.- u de subministrament i col·locació de grapa d'acer en forma "U".
8006.- m² de malla de triple torsió per a reparacions.
9501.- min de servei d'helicòpter.
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CODI - OPERACIÓ

UNITAT

REVISIÓ

20301 - Estabilització mitjançant pern d’ancoratge
(diàmetre 20mm i longitud < o igual 3m)

m

23/04/2019

20302 - Estabilització mitjançant pern d’ancoratge
(diàmetre 25mm i longitud < o igual 3m)

m

23/04/2019

20303 - Estabilització mitjançant pern d’ancoratge
(diàmetre 25mm i longitud > 3m)

m

23/04/2019

20304 - Estabilització mitjançant pern d’ancoratge
(diàmetre 32mm i longitud igual o > 3m)

m

23/04/2019

20305 - Estabilització mitjançant pern d’ancoratge
(diàmetre 40mm i longitud igual o > 3m)

m

23/04/2019

366B

367B

368B

369B

370B

PRIORITAT
A criteri del/la responsable del contracte.
DESCRIPCIÓ
Perforació i injecció amb beurada de ciment de pern d'ancoratge de barra tipus Gewi o similar.
Executat amb mitjans de perforació manuals o en altura. Inclòs el subministrament de tots els
materials, part proporcional de placa i femella i mitjans auxiliars per a la seva execució. Totalment
acabat.
EXECUCIÓ
1. Establiment de senyalització i dispositius de seguretat addicional per tal que el material
que caigui no envaeixi les zones de circulació.
2. Replanteig de la disposició, orientació i longitud dels ancoratges.
3. Realització de les perforacions amb mitjans manuals (diàmetres 20 o 25 mm i longituds
inferiors o iguals a 3 m), o amb mitjans d’altura especial (diàmetre de 25 mm i longitud
superior a 3 m, i diàmetres 32 o 40 mm, iguals o més llargs de 3 m). Introducció del pern
d’ancoratge i injecció de la beurada de ciment.
4. Col·locació de les plaques i cargols de subjecció.
5. Tractament anticorrosiu de galvanitzat en fred al cap dels ancoratges.
6. Retirada, transport i descàrrega a l’abocador autoritzat dels materials sobrants.

AMIDAMENT I ABONAMENT
S’amidarà per metre (m) d’ancoratge realment executat i s’abonarà segons els preus unitaris,
com correspongui al diàmetre i longitud del pern, mitjançant les operacions 20301, 20302,
20303, 20304 i 20305.
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UNITATS COMPLEMENTÀRIES
8007.- m² de desmuntatge i retirada de malla de triple torsió existent sobre el talús per trobarse malmesa o trencada, sense reaprofitament de la malla, ni retirada d'ancoratges, ni
d'elements de fixació.
9502.- h de servei d'autogrua de gran tonatge entre 60 t i 100 t.
9504.- h de servei d'autogrua de gran tonatge de més de 100 t.
9505.- m de pre-perforació amb corona de diamant.
9501.- min de servei d'helicòpter.
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CODI - OPERACIÓ

UNITAT

REVISIÓ

20306

- Estabilització amb pern d’ancoratge
autoperforant (R32 i longitud igual o > 3m)

m

23/04/2019

20307

- Estabilització amb pern d’ancoratge
autoperforant (R40 i longitud igual o > 3m)

m

23/04/2019

371B

372B

PRIORITAT
A criteri de l/la responsable del contracte.
DESCRIPCIÓ
Perforació i injecció amb beurada de ciment de pern d'ancoratge amb barra autoperforant.
Executat amb mitjans de perforació en altura especials. Inclòs el subministrament de tots els
materials, part proporcional de placa i femella i mitjans auxiliars per a la seva execució.
Totalment acabat.
EXECUCIÓ
1. Establiment de senyalització i dispositius de seguretat addicional per tal que el material
que caigui no envaeixi les zones de circulació.
2. Replanteig de la disposició, orientació i longitud dels ancoratges.
3. Realització de les perforacions amb barra autoperforant de diàmetre 32 mm (R32) o 40
mm (R40), de longitud igual o superior a 3 m i injecció de la beurada de ciment.
4. Col·locació de les plaques i cargols de subjecció.
5. Tractament anticorrosiu de galvanitzat en fred al cap dels ancoratges.
6. Retirada, transport i descàrrega a l’abocador autoritzat dels materials sobrants.
AMIDAMENT I ABONAMENT
S’amidarà per metre (m) d’ancoratge realment executat i s’abonarà per preu unitari, d’acord
amb la tipologia d’ancoratges de les operacions 20306 i 20307.
UNITATS COMPLEMENTÀRIES
8007.- m² de desmuntatge i retirada de malla de triple torsió existent sobre el talús per trobarse malmesa o trencada, sense reaprofitament de la malla, ni retirada d'ancoratges, ni
d'elements de fixació.
9502.- h de servei d'autogrua de gran tonatge entre 60 t i 100 t.
9504.- h de servei d'autogrua de gran tonatge de més de 100 t.
9505.- m de pre-perforació amb corona de diamant per ancoratges.
9501.- min de servei d'helicòpter.
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CODI - OPERACIÓ

UNITAT

REVISIÓ

20308 - Estabilització mitjançant ancoratge flexible de
doble cable (diàmetre 14 mm i longitud igual o <
3m)

m

23/04/2019

20309 – Estabilització mitjançant ancoratge flexible de
doble cable (diàmetre 16 mm i longitud igual o <
3m)

m

23/04/2019

20310 – Estabilització mitjançant ancoratge flexible de
doble cable (diàmetre 14 mm i longitud > 3m)

m

23/04/2019

20311 – Estabilització mitjançant ancoratge flexible de
doble cable (diàmetre 16 mm i longitud > 3m)

m

23/04/2019

20312 – Estabilització mitjançant ancoratge flexible de
doble cable (diàmetre 18 mm i longitud > 3m)

m

23/04/2019

20313 – Estabilització mitjançant ancoratge flexible de
doble cable (diàmetre 20 mm i longitud > 3m)

m

23/04/2019

373B

374B

375B

376B

377B

378B

PRIORITAT
A criteri del/la responsable del contracte.
DESCRIPCIÓ
Estabilització mitjançant perforació i injecció amb beurada de ciment d'ancoratge flexible de
doble cable, executat amb mitjans de perforació en altura manuals o especials. Inclòs el
subministrament de tots els materials.
EXECUCIÓ
1. Establiment de senyalització i dispositius de seguretat addicional per tal que el material
que caigui no envaeixi les zones de circulació.
2. Replanteig de la disposició, orientació i longitud dels ancoratges.
3. Realització de les perforacions amb mitjans manuals (diàmetre 14 i longitud igual o< 3
m), o amb mitjans d’altura especial (diàmetre 16 i longitud igual o <3 m, i diàmetres 14,
16, 18 i 20 i longituds> de 3 m), introducció del pern d’ancoratge i injecció de la beurada
de ciment.
4. Col·locació de les plaques, capçals i cargols de subjecció.
5. Retirada, transport i descàrrega a l’abocador autoritzat dels materials sobrants.

AMIDAMENT I ABONAMENT
S’amidarà per metre (m) d’ancoratge realment executat i s’abonarà per preu unitari, segons
correspongui al diàmetre i longitud del pern mitjançant les operacions 20308, 20309, 20310,
20311, 20312 i 20313.
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UNITATS COMPLEMENTÀRIES
8007.- m² de desmuntatge i retirada de malla de triple torsió existent sobre el talús per trobarse malmesa o trencada, sense reaprofitament de la malla, ni retirada d'ancoratges, ni
d'elements de fixació.
9502.- h de servei d'autogrua de gran tonatge entre 60 t i 100 t.
9504.- h de servei d'autogrua de gran tonatge de més de 100 t.
9505.- m de suplement per pre-perforació amb corona de diamant per ancoratges.
9501.- min de servei d'helicòpter.
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CODI - OPERACIÓ
20314 - Formigó projectat per via humida

379B

UNITAT

REVISIÓ

m

13/05/2019

3

PRIORITAT
A criteri del/la responsable del contracte.
DESCRIPCIÓ
Formigó projectat per via humida, del tipus D-400, amb granulometria fins a 12 mm, capa
d’espessor mínima de 10 cm.
EXECUCIÓ
1. Establiment de senyalització i dispositius de seguretat addicional per tal que el
material que caigui no envaeixi les zones de circulació.
2. Neteja i refinat del perfil del talús.
3. Presentació de la malla electrosoldada sobre la cara del talús
4. Adaptació de la malla a l’orografia del terreny mitjançant grapes en forma d’ú.
5. Realització, si escau, dels ancoratges de diàmetre 25 mm, per a la subjecció de la
malla electrosoldada segons la direcció facultativa.
6. Projecció de baix a dalt del formigó tipus D-400, amb granulometria fins a 12 mm,
d’espessor mínim de 10 cm.
7. Retirada dels materials sobrants de l’execució i de la neteja de les parts en mal estat
a l’abocador autoritzat.

AMIDAMENT I ABONAMENT
S’amidarà per metre cúbic (m³) realment projectat. S’abonarà segons l’operació 20314.
No es considera inclòs en el preu d’aquesta operació l’eventual ancoratge per a subjecció de
la malla electrosoldada indicat al pas 5 de l’execució, el qual, en cas de ser necessari,
s’amidarà per metre (m) d’ancoratge de diàmetre 25 mm realment executat i s’abonarà segons
les operacions 03108 o 03109, en funció si la longitud de l’ancoratge necessari és inferior o
superior a 3 m.
UNITATS COMPLEMENTÀRIES
8007.- m² de desmuntatge i retirada de malla de triple torsió existent sobre el talús per trobarse malmesa o trencada, sense reaprofitament de la malla, ni retirada d'ancoratges, ni
d'elements de fixació.
9502.- h de servei d'autogrua de gran tonatge entre 60 t i 100 t.
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9504.- h de servei d'autogrua de gran tonatge de més de 100 t.
9505.- m de pre-perforació amb corona de diamant.
8101.- m2 de tractament superficial de color al formigó projectat.
8102.- m3 de colorant per al formigó projectat.
8103.- m2 de malla d’armadura de 150x150x6 mm, ancorada i adossada al terreny amb piquets
de longitud 40 cm.
8104.- kg de fibres de polietilè per al formigó projectat. Fibres de polietilè o similar, amb una
dosificació a definir per al reforçament del formigó projectat.
8201.- m2 de malla de cable addicional per al tancament inferior, degut a les irregularitats del
terreny, de barrera dinàmica d’entre 500 i 2.000 kJ, inclosos els ancoratges necessaris i el lligat
a la barrera, segons instruccions del fabricant.
9501.- min de servei d'helicòpter.
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CODI - OPERACIÓ

UNITAT

REVISIÓ

20501 - Execució de micropilot armat amb tub d’acer (de
88,9 mm de diàmetre exterior i 9,0 mm de gruix
d'acer de límit elàstic 5.600 kg/cm², perforat amb
Ø=120 mm)

m

23/04/19

20502 - Execució de micropilot armat amb tub d’acer (de
127,0 mm de diàmetre exterior i 9,0 mm de gruix
d'acer de límit elàstic 5.600 kg/cm², perforat amb
Ø=200 mm)

m

23/04/19

380B

381B

PRIORITAT
A criteri del/la responsable del contracte.
DESCRIPCIÓ
Subministrament i col·locació de micropilot armat amb tub d'acer de límit elàstic 5.600 kg/cm²,
perforat i injectat amb beurada de ciment, totalment acabat.
EXECUCIÓ
1. Establiment de senyalització i dispositius de seguretat addicional per tal que el material
que caigui no envaeixi les zones de circulació.
2. Replanteig i marcatge de la disposició dels micropilots.
3. Perforació dels micropilots (amb diàmetres de perforació de 120 mm o 200 mm),
replantejats i marcats fins a les cotes definides. Controlar que la desviació amb la vertical
no superi el 10%.
4. Buidat de les perforacions mitjançant aire comprimit.
5. Neteja del fons amb aigua a pressió.
6. Col·locació de l’armadura de forma vertical i centrada. Per a diàmetres de 120 mm, el tub
d’acer és de 88,9 mm de diàmetre exterior i 9,00 mm de gruix d’acer. Per a diàmetres de
perforació de 200 mm, el tub d’acer és de diàmetre exterior de 127,00 mm i 9,00 de gruix
d’acer.
7. Injecció de les beurades de ciment.
8. Escapçament dels micropilots per a tasca d’unió amb els possibles elements de lligat.
9. Retirada, transport i descàrrega a l’abocador autoritzat dels materials sobrants.

AMIDAMENT I ABONAMENT
S’amidarà per metre (m) de micropliot realment executat i s’abonarà segons el preu unitari de
les operacions 20501, 20502.
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UNITATS COMPLEMENTÀRIES
5527 i 5528.- m3 de formigó armat HA-25 en murs.
5529.- m³ de formigó HA-30 N/mm2 per alçats, piles i taulers inclòs col·locació, vibrat i curat.
5551.- Kg d’acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col·locat.
5554 i 5556.- m² d’encofrat per a paraments vistos.
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CODI - OPERACIÓ

UNITAT

REVISIÓ

20503 - Execució de micropilot autoperforant realitzat
amb barra d'acer (tipus R32/320)

m

23/04/19

20504 - Execució de micropilot autoperforant realitzat
amb barra d'acer (tipus R38/420)

m

23/04/19

20505 - Execució de micropilot autoperforant realitzat
amb barra d'acer (tipus R51/550)

m

23/04/19

382B

383B

384B

PRIORITAT
A criteri de l/la responsable del contracte.
DESCRIPCIÓ
Subministrament i col·locació de micropilot autoperforant realitzat amb barra d'acer injectat amb
beurada de ciment, totalment acabat.
EXECUCIÓ
1. Establiment de senyalització i dispositius de seguretat addicional per tal que el material
que caigui no envaeixi les zones de circulació.
2. Replanteig i marcatge de la disposició dels micropilots.
3. Perforació amb barra autoperforant (tipus R32/320; tipus R38/420, tipus R51/550) dels
micropilots replantejats i marcats fins a les cotes definides segons la direcció facultativa.
Controlar que la desviació de la injecció no superi el 10%.
4. Injecció de les beurades de ciment.
5. Escapçament del micropilots per a execució dels possibles elements de lligat.
6. Retirada, transport i descàrrega a l’abocador autoritzat dels materials sobrants.
AMIDAMENT I ABONAMENT
S’amidarà per metre (m) de micropliot realment executat i s’abonarà segons el preu unitari de
les operacions 20503, 20504 i/o 20505.
UNITATS COMPLEMENTÀRIES
5527 i 5528.- m3 de formigó armat HA-25 en murs.
5529.- m³ de formigó HA-30 N/mm2 per alçats, piles i taulers inclòs col·locació, vibrat i curat.
5551.- Kg d’acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col·locat.
5554 i 5556.- m² d’encofrat per a paraments vistos.
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CODI - OPERACIÓ
09031 - Serveis de programació, seguiment i control de
l’execució

0B

UNITAT

REVISIÓ

u

15/02/19

PRIORITAT
No és aplicable.
DESCRIPCIÓ
Dins l’àmbit de la GSM de la DGIM, el contractista té assignades unes tasques de
programació, impuls, supervisió i seguiment de l’execució dels treballs, que són les que es
defineixen al capítol 4 d’aquest plec, “Instruments de programació i seguiment dels treballs”.
EXECUCIÓ
D’acord amb les especificacions i els criteris establerts per la DGIM, el contractista realitzarà
els treballs següents:
- Elaboració del pla anual, dins del primer mes de vigència del contracte per al del
primer any, i abans de cada 20 de desembre per als dels anys següents.
- Elaboració del programa mensual, entre els dies 20 i 25 de cada mes.
- Elaboració del programa setmanal, abans de les dotze hores de cada divendres.
- Ordenació i distribució diària dels treballs de conservació, d’acord amb el programa
setmanal aprovat i amb les operacions no programables autoritzades pel responsable
del contracte per causa d’incidències o emergències.
- Elaboració i tractament informàtic del comunicat diari de treballs.
- Establiment i actualització diària de l’arxiu d’informació de l’estat i funcionament de la
carretera.
- Elaboració de l’informe trimestral.
- Actualització de l’inventari de les actuacions recollides en les operacions de
conservació.
AMIDAMENT I ABONAMENT
S’amidarà per unitat (u) d’informe trimestral complet elaborat i degudament presentat d’acord
amb les especificacions d’aquest plec, i s’abonarà segons el preu unitari contractualment
establert en el pressupost.
Queden inclosos en aquest preu i no es podran abonar per separat tots els elements
necessaris per dur a terme aquesta operació.
UNITATS COMPLEMENTÀRIES
No se’n consideren.
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CODI - OPERACIÓ
09032 - Inventari dels elements a conservar i
reconeixement del seu estat

1B

UNITAT

REVISIÓ

km

15/02/19

PRIORITAT
No és aplicable.
DESCRIPCIÓ
Dins l’àmbit de la GSM de la DGIM, el contractista té assignades unes tasques d’establiment
de l’inventari dels elements a conservar, a fi de conèixer les unitats de cada element i el seu
estat, així com la ubicació que té en un determinat tram de la xarxa.
EXECUCIÓ
Aquest inventari té com a objecte establir per a cada element la seva localització i la definició
de les seves característiques, de manera homogènia amb el sistema de referència i amb les
característiques que es considerin en la sistematització d’inventaris dins la base de dades.
El reconeixement de l’estat dels elements té per objecte determinar-ne la funcionalitat i la
necessitat d’actuar sobre aquests.
L’actualització es trametrà trimestralment al responsable perquè la inclogui en els inventaris de
la DGIM.
La revisió la realitzarà un equip mínim de dues (2) persones, proveïdes de vehicle,
senyalització, hodòmetre calibrat, ordinador portàtil i sistema de posicionament global,
totalment interconnectats.
Es passarà la informació al programa informàtic designat per la DGIM.
El contractista haurà d’establir, en un termini màxim de sis mesos, l’inventari en els trams que
no en disposin, i hi haurà de mantenir actualitzats durant tot el període de vigència del seu
contracte tant l’inventari preexistent, que li hagi estat proporcionat, com el nou inventari
establert. Pel que fa al reconeixement de l’estat dels elements, es farà a requeriment del
responsable del contracte.
AMIDAMENT I ABONAMENT
S’amidarà per quilòmetre (km) d’element inventariat o reconegut i s’abonarà percentualment
d’acord amb la taula adjunta, segons el preu contractualment establert en el pressupost. Es
consideren inclosos en aquest i, per tant, no donarà lloc al seu abonament per separat, tots els
materials i mitjans necessaris per garantir la bona execució de l’operació, especialment els
destinats a mesurar distàncies i superfícies, ubicar punts de la carretera i passar la informació
al programa informàtic.
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% / km

INVENTARI O RECONEIXEMENT
DE
L’ELEMENT

% / km

PASSOS_INFERIORS_VIANANTS

0,083%

NUSOS_VALORS_TALL

0,882%

BARRERA
_DINÀMICA_PROTECCIÓ_TALÚS

0,083%

SENYAL_LLUMINÓS

0,083%

RESSALT_DISMINUCIÓ_VELOCIT
AT

0,083%

INVENTARI O RECONEIXEMENT
DE L’ELEMENT

0,882%

POU REGISTRE
TANCA PERIMETRAL

0,882%
0,882%

GÀLIB

0,083%

OBRES_FÀBRICA_CREUAMENT_
VIA

0,882%

PANTALLA_ACÚSTICA

0,083%

REIXA_CONTÍNUA

0,882%

PAL_GUIA_NEU

0,083%

SUPORTS_SERVEIS_AERIS

0,882%

PAL AUXILI

0,083%

CANONADES

0,882%

MITJANA

0,083%

EMBORNAL

2,571%

FITA_ARESTA

0,083%

SOBRANT_CARRETERA

2,571%

REFLECTORS

0,083%

RIGOLA

2,571%

PLAFÓ ALFANUMÈRIC

0,083%

PASSOS_SALVACUNETES

2,571%

DREN_LONGITUDINAL

0,222%

FITA KM

2,571%

FITA_VÈRTEX

0,222%

RAMALS

2,571%

DREN_TRANSVERSAL

0,222%

PAS_VIANANTS

2,571%

0,222%

SENYALS
CARTELLS

MALLA_PROTECCIÓ_TALÚS

0,222%

VORADA

ELEMENT
TRANSVERSAL

0,222%

PASSOS_ELEVATS_VIANANTS

TÚNEL
SONOR

BARRERA_FORMIGÓ_TIPUS_NE
W_JERSEY

0,222%

ARQUETA REGISTRE

0,222%

ELEMENTS
MOTORISTES

PROTECCIÓ

ORIENTACIÓ,

TERRENY
TERRAPLÈ
SENYALS DE CODI_NUSOS

0,222%

PONTS

3,444%
3,444%
3,444%
3,444%
3,444%
3,444%

JUNTA

0,882%

ILLOT_OBRA

3,444%

MURS

0,882%

DESMUNT

3,444%

BAIXANT AIGÜES TALÚS

0,882%

FERM

3,444%

BALISA

0,882%

VORERA

5,500%

BARANA_DE VIANANTS

0,882%

BARRERA_METÀL·LICA

5,500%

BARRERA
VEHICLES FUSTA

0,882%

SEGURETAT

CUNETA

5,500%

BARRERA_AMPIT_OBRA

0,882%

OBRES DE PAS TRANSVERSAL

5,500%

BARRERA_AMPITS_METÀL·LICS

0,882%

SENYALS DE CODI

5,500%

0,882%

SENYALS
ORIENTACIÓ,
CARTELLS NUSOS

5,500%

CABLES

UNITATS COMPLEMENTÀRIES
No és aplicable.
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CODI - OPERACIÓ
09033

2B

- Inventari sistemàtic amb aparell
rendiment a petició de la DGIM

d’alt

UNITAT

REVISIÓ

u

15/02/19

PRIORITAT
No és aplicable.
DESCRIPCIÓ
Dins l’àmbit de la GSM de la DGIM, està previst realitzar un inventari visual i geomètric de les
carreteres previstes en aquest contracte. L’inventari visual, amb la corresponent aplicació
informàtica per a la seva gestió, recollirà la plataforma de la carretera i els seus elements
perifèrics, així com els talussos que hi estan associats. El sistema serà suficientment precís
per identificar amb claredat el tipus d’element, la seva mida i el posicionament.
EXECUCIÓ
La DGIM determinarà la necessitat i prioritat de l’aplicació de l’inventari visual i geomètric,
donant la seva conformitat als mitjans utilitzats per a la realització d’aquesta operació.
L’execució de l’inventari visual i geomètric es realitzarà mitjançant un vehicle proveït de
càmeres capaces de detectar amb detall tots els elements propis de la carretera, inclosos els
talussos d’aquesta.
Aquest inventari té com objecte, a més d’un inventari visual, la definició de cada element, la
seva ubicació mitjançant coordenades UTM amb un error total inferior a 20 cm i la definició de
les seves característiques dimensionals i específiques.
La informació obtinguda dels treballs d’inventari amb aparell d’alt rendiment s’hauran
d’entregar amb els formats demanats per la DGIM, per tal que siguin integrables al sistema de
gestió de la DGIM amb el programari corresponent.
AMIDAMENT I ABONAMENT
S’amidarà per quilòmetre (km) d’inventari realitzat amb aparell d’alt rendiment, i s’abonarà
segons el preu unitari contractualment establert en el pressupost.
Es consideraran inclosos en el preu i per tant no donarà lloc al seu abonament per separat,
tots els materials i mitjans necessaris per garantir la bona execució de l’operació.
UNITATS COMPLEMENTÀRIES
No és aplicable.
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CODI - OPERACIÓ
09041 - Inspecció especial d’estructures

3B

UNITAT

REVISIÓ

u

15/02/19

PRIORITAT
No és aplicable.
DESCRIPCIÓ
Elaboració del document d’inspecció especial d’una estructura, que inclou sortida a camp de
presa de dades i posterior processament de les dades i integració en el Sistema de gestió de
ponts i estructures (GSPE) de la DGIM.
EXECUCIÓ
D’acord amb les especificacions i els criteris establerts per la DGIM, el contractista realitzarà
els treballs següents:
L’objectiu principal de les inspeccions especials és la proposta d’actuacions.
•

Treball inicial en gabinet:
- Anàlisi de la informació disponible de l’estructura: inventari, inspeccions,
documentació gràfica i altres dades en cas que n’hi hagi.
- Definir la necessitat, o no, de mitjans auxiliars per a l’observació d’elements.
- Valorar l’afectació al trànsit en el cas d’ús de mitjans auxiliars extraordinaris.
- Revisió, depuració, organització, modificació i actualització de tota la informació
disponible en la base de dades de la DGIM
- Homogeneïtzació de les dades de les estructures ja inventariades.

•

Treball de camp:
- Comprovar les dades d’inventari i d’inspeccions anteriors (de qualsevol classe)
de la base de dades de la DGIM. S’actualitza l’inventari.
- Es confirmen les patologies reflectides a les fitxes d’inspecció bàsica i d’inspecció
principal, i es prenen totes les dades addicionals que ajudin a realitzar una
diagnosi correcta de l’estat de l’estructura. S’indica l’extensió i la gravetat de
cada patologia. S’emplenen també els camps del document de la inspecció
principal, segons el format definit per la Generalitat de Catalunya.
- Reportatge fotogràfic: es completen les imatges d’inventari i fotografien totes les
patologies detectades.

•

Anàlisi de les patologies de l’estructura i propostes d’actuació, emprant tant les dades
procedents del treball de camp, com les dades subministrades per la Generalitat de
Catalunya.

•

Redacció d'un informe amb les propostes d’actuació. A l’informe figura el següent:
informació de partida, anàlisi de la situació de l’estructura i les patologies, i proposta
d’actuacions, recomanacions i mesures a adoptar en cada cas. Classificació i
priorització de les propostes d’actuació segons si són correctives, preventives o
urgents. S’inclou pressupost i amidament de les actuacions proposades. L’informe es
realitza segons el format definit per la Generalitat de Catalunya.
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•

Integració al Sistema de gestió de ponts i estructures de la DGIM de la documentació
generada en el procés d’inspecció. L’informe d’inspecció especial s’adjunta com pdf,
signat electrònicament en l’apartat de documents, ja que el GSPE no està preparat per
a un altre tipus d’introducció de dades; per això, es demana crear una inspecció
principal en el GSPE, permetent d’aquesta manera indicar la qualificació de l’estructura
i el seu llistat en les consultes del programa.

•

Assignar una qualificació numèrica (entre 0 i 5) sobre l’estat de l’estructura
inspeccionada.

El cap de l’equip d’inspectors ha de ser enginyer/a de camins o equivalent, i ha de poder
demostrar almenys 5 anys d’experiència en tasques idèntiques.
AMIDAMENT I ABONAMENT
S’amidarà per unitat (u) d’estructura que realitzi la inspecció especial, que inclourà la sortida a
camp i la posterior elaboració en gabinet de la documentació digital corresponent,
completament elaborada i degudament presentada d’acord amb les especificacions d’aquest
plec, i s’abonarà segons el preu unitari contractualment establert en el pressupost.
Es consideraran inclosos en el preu, i per tant no donaran lloc al seu abonament per separat,
tots els materials necessaris per garantir la bona execució de l’operació.
No es consideraran inclosos en el preu els mitjans auxiliars necessaris per executar l’operació.
UNITATS COMPLEMENTÀRIES
No és aplicable.
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CODI – OPERACIÓ
09042 - Inspecció bàsica d’estructures

4B

UNITAT

REVISIÓ

u

15/02/19

PRIORITAT
No és aplicable.
DESCRIPCIÓ
Elaboració del document d’inspecció bàsica d’una estructura, que inclou sortida a camp de
presa de dades i posterior processament de les dades i integració en el Sistema de gestió de
ponts i estructures de la DGIM.
EXECUCIÓ
D’acord amb les especificacions i els criteris establerts per la DGIM, el contractista realitzarà
els treballs següents:
L’objectiu principal de les inspeccions bàsiques és la detecció de les patologies que presenta
l’estructura.
•

Treball inicial a gabinet: anàlisi de la informació disponible de l’estructura a partir de les
fitxes d’inventari històriques, la documentació gràfica i altres dades en cas que n’hi
hagi. Preparació del treball de camp. Digitalització del material antic existent, en cas
que sigui necessari.

•

Treball de camp:
- Comprovar les dades d’inventari i d’anteriors inspeccions (de qualsevol classe)
de la base de dades de la DGIM. S’actualitza l’inventari.
- Emplenar els camps de dades de les fitxes d’inspecció bàsica segons els
documents model de la DGIM.
- Reportatge fotogràfic amb les fotografies mínimes d’inspecció bàsica i les de les
patologies trobades durant la inspecció.

•

Integració al Sistema de gestió de ponts i estructures de la DGIM de la documentació
generada en el procés d’inspecció.

•

Assignar qualificació numèrica (entre 0 i 5) sobre l’estat de l’estructura inspeccionada.

El cap de l’equip d’inspectors ha de poder demostrar almenys 2 anys d’experiència en tasques
idèntiques.
AMIDAMENT I ABONAMENT
S’amidarà per unitat (u) d’estructura que realitzi la inspecció bàsica, que inclourà la sortida a
camp i la posterior elaboració en gabinet de la documentació digital corresponent,
completament elaborada i degudament presentada d’acord amb les especificacions d’aquest
plec, i s’abonarà segons el preu unitari contractualment establert en el pressupost.
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Es consideraran inclosos en el preu, i per tant no donaran lloc al seu abonament per separat,
tots els materials i mitjans necessaris per garantir la bona execució de l’operació.
UNITATS COMPLEMENTÀRIES
No és aplicable.
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CODI - OPERACIÓ
09043 - Inspecció principal d’estructura

5B

UNITAT

REVISIÓ

u

15/02/19

PRIORITAT
No és aplicable.
DESCRIPCIÓ
Elaboració del document d’inspecció principal d’una estructura, que inclou sortida a camp de
presa de dades i posterior processament de les dades i integració en el Sistema de gestió de
ponts i estructures de la DGIM.
EXECUCIÓ
D’acord amb les especificacions i els criteris establerts per la DGIM, el contractista realitzarà
els treballs següents:
L’objectiu principal de les inspeccions principals és la detecció de la causa de les patologies
que presenta l’estructura.
•

Treball inicial en gabinet:
- Anàlisi de la informació disponible de l’estructura: inventari, inspeccions,
documentació gràfica i altres dades en cas que n’hi hagi.
- Definir la necessitat, o no, de mitjans auxiliars per a l’observació d’elements.
- Valorar l’afectació al trànsit en el cas d’ús de mitjans auxiliars extraordinaris.
- Revisió, depuració, organització, modificació i actualització de tota la informació
disponible en la base de dades de la DGIM.
- Homogeneïtzació de les dades de les estructures ja inventariades.

•

Treball de camp:
- Comprovar les dades d’inventari i d’anteriors inspeccions (de qualsevol classe) de
la base de dades de la DGIM. S’actualitza l’inventari.
- Confirmar les patologies reflectides a les anteriors inspeccions i prendre totes les
dades addicionals que ajudin a realitzar una diagnosi correcta de l’estat de
l’estructura. S’indica l’extensió i la gravetat de cada patologia. S’emplenen els
camps del document de la inspecció principal segons el format definit per la
Generalitat de Catalunya.
- Reportatge fotogràfic: es completen les imatges d’inventari i es fotografien totes les
patologies detectades.

•

Assignar qualificació numèrica (entre 0 i 5) sobre l’estat de l’estructura inspeccionada.

•

Integració al Sistema de gestió de ponts i estructures de la DGIM de la documentació
generada en el procés d’inspecció.

El cap de l’equip d’inspectors ha de ser enginyer/a d’obres públiques o equivalent, i ha de
poder demostrar almenys 2 anys d’experiència en tasques idèntiques.
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AMIDAMENT I ABONAMENT
S’amidarà per unitat (u) d’estructura que realitzi la inspecció principal, que inclourà la sortida a
camp i la posterior elaboració en gabinet de la documentació digital corresponent,
completament elaborada i degudament presentada d’acord amb les especificacions d’aquest
plec, i s’abonarà segons el preu unitari contractualment establert en el pressupost.
Es consideraran inclosos en el preu i per tant no donaran lloc al seu abonament per separat
tots els materials i mitjans necessaris per garantir la bona execució de l’operació.
UNITATS COMPLEMENTÀRIES
No és aplicable.
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CODI - OPERACIÓ
09044 - Inventari d’estructura

6B

UNITAT

REVISIÓ

u

15/02/19

PRIORITAT
No és aplicable.
DESCRIPCIÓ
Elaboració del document d’inventari d’una estructura, que inclou sortida a camp de presa de
dades i posterior processament de les dades i integració en el Sistema de gestió de ponts i
estructures de la DGIM.
EXECUCIÓ
D’acord amb les especificacions i els criteris establerts per la DGIM, el contractista realitzarà
els treballs següents:
•

Treball de camp. Consisteix a realitzar la visita de l’estructura. En aquesta inspecció:
- Es prendran les dades del document d’inventari segons els models definits per la
DGIM.
- Es farà un reportatge fotogràfic, amb com a mínim les 5 fotos obligatòries per a
l’inventari definides en el Sistema de gestió de ponts i estructures de la DGIM.

•

Elaboració del document d’inventari en format digital amb codificació segons les
directrius definides en la Gestió sistematitzada de ponts i estructures (GSPE) de la
DGIM, tant del document d’inventari com de les fotografies i les fitxes d’inventari
antigues que s’hauran d’escanejar.

•

Integració en el Sistema de gestió de ponts i estructures de la DGIM de la
documentació generada.

AMIDAMENT I ABONAMENT
S’amidarà per unitat (u) d’estructura inventariada i inclourà la sortida a camp i la posterior
elaboració en gabinet de la documentació digital corresponent, completament elaborada i
degudament presentada d’acord amb les especificacions d’aquest plec, i s’abonarà segons el
preu unitari contractualment establert en el pressupost.
Es consideraran inclosos en el preu, i per tant no donaran lloc al seu abonament per separat,
tots els materials i mitjans necessaris per garantir la bona execució de l’operació.
UNITATS COMPLEMENTÀRIES
No és aplicable.

Annex 4. Operacions de programació, seguiment i control
11

Plec de prescripcions tècniques

Conservació Integral litoral

CODI - OPERACIÓ
09048 - Informe de reconstrucció d’accidents

7B

UNITAT

REVISIÓ

u

15/02/19

PRIORITAT
No és aplicable.
DESCRIPCIÓ
Dins l’àmbit de la GSM de la DGIM, el contractista té assignades unes tasques d’elaboració
d’informes de reconstrucció d’accidents, que incloguin la presa de dades sobre el terreny,
l’anàlisi i l’informe de la informació disponible sobre l’accident.
EXECUCIÓ
D’acord amb les especificacions i els criteris fixats per la DGIM per a aquest tipus de treballs,
el contractista realitzarà els treballs següents:
-

-

-

-

Treball inicial en gabinet. Recopilació i anàlisi de tota la informació disponible del tram
de l’accident en estudi: accidents, elements de la carretera i del seu entorn,
característiques de la via, documentació gràfica i altres dades, en cas que n’hi hagi.
Preparació de la inspecció específica del tram i recopilació d’informació taquimètrica
base per poder realitzar la reconstrucció.
Treball de camp. Consisteix a realitzar la inspecció del tram de l’accident en estudi. En
aquesta inspecció:
o Es comprovaran les dades dels elements inventariats a la base de dades de la
DGIM.
o Es farà una inspecció exhaustiva dels punts d’accident.
o Es confirmaran les dades reflectides als atestats, informació taquimètrica i
informes de l’accident i es prendran totes les dades addicionals que ajudin a
realitzar una diagnosi correcta de l’accident.
o Es farà un reportatge fotogràfic.
Anàlisi de les característiques de la via, fent servir tant les dades procedents del
treball de camp com de les dades subministrades per la DGIM. Es realitzarà una
exposició de la metodologia d’investigació, un estudi de la cinemàtica i la dinàmica de
l’accident, interacció entre els vehicles i la via, una anàlisi de la mecànica de
l’accident. Així mateix, a l’informe ha de figurar: la informació de partida, les
observacions pel que fa a la inspecció realitzada, l’anàlisi de la situació de la via i el
seu entorn. En cas que hi hagi com a informació base de l’accident un informe de
reconstrucció, s’analitzarà aquest críticament per tal de validar-ne les bases i
conclusions.
Redacció de l’informe de reconstrucció d’accident per un/una tècnic/a competent.
Integració en el Sistema de gestió de seguretat viària de la DGIM de tota la
documentació generada.

AMIDAMENT I ABONAMENT
S’amidarà per unitat (u) d’informe de reconstrucció d’accidents, elaborat i degudament
presentat d’acord amb les especificacions d’aquest plec, i s’abonarà segons el preu unitari
contractualment establert en el pressupost.
S’hi consideren inclosos i per tant no donaran lloc al seu abonament per separat tots els
materials i mitjans necessaris per garantir la bona execució de l’operació, especialment els
Annex 4. Operacions de programació, seguiment i control
12

Plec de prescripcions tècniques

Conservació Integral litoral

destinats a mesurar distàncies i superfícies, ubicar punts de la carretera i passar la informació
al programa informàtic.

UNITATS COMPLEMENTÀRIES
No és aplicable.
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CODI - OPERACIÓ
09049 - Informe de seguretat viària

8B

UNITAT

REVISIÓ

u

15/02/19

PRIORITAT
No és aplicable.
DESCRIPCIÓ
Dins l’àmbit de la GSM de la DGIM, el contractista té assignades unes tasques d’elaboració
d’informes de seguretat viària.
EXECUCIÓ
D’acord amb les especificacions i els criteris fixats per la DGIM per a aquest tipus de treballs,
el contractista realitzarà els treballs següents:
-

-

-

-

Treball inicial en gabinet. Anàlisi de la informació disponible del tram en estudi (1 km)
d’accidents i dels elements i les característiques de la via, la documentació gràfica i
altres dades en cas que n’hi hagi. Preparació de la inspecció especifica del tram.
Treball de camp. Consisteix a realitzar la inspecció del tram en estudi. En aquesta
inspecció:
o Es comprovaran les dades dels elements inventariats a la base de dades de la
DGIM.
o Es farà una inspecció dels punts d’accident.
o Es confirmaran les dades reflectides a les fitxes d’inspecció bàsica i es
prendran les dades addicionals que ajudin a realitzar una diagnosi correcta de
l’estat de la via.
o Es farà un reportatge fotogràfic.
Anàlisi de l’accidentalitat i de les característiques de la via i proposta d’actuació en
gabinet, fent servir tant les dades procedents del treball de camp com les dades
subministrades per la DGIM. Es realitzarà un informe on figuri: la informació de
partida, les observacions pel que fa a la inspecció específica realitzada, l’anàlisi de la
situació de la via i el seu entorn, i una proposta d’actuacions, recomanacions i
mesures a adoptar en cada cas.
Els informes de seguretat viària es realitzaran segons els models i formats definits per
la DGIM. Tenen consideració d’informe de seguretat viària els informes específics del
protocol d’anàlisi d’accidents greus i mortals, i els informes d’anàlisi del tram de
concentració d’accidents que formen part del Sistema de gestió de seguretat viària de
la DGIM.
Integració en el Sistema de gestió de seguretat viària de la DGIM de la documentació
generada.

AMIDAMENT I ABONAMENT
S’amidarà per unitat (u) d’informe de seguretat viària, elaborat i degudament presentat d’acord
amb les especificacions d’aquest plec, i s’abonarà segons el preu unitari contractualment
establert en el pressupost.
S’hi consideren inclosos, i per tant no donaran lloc al seu abonament per separat, tots els
materials i mitjans necessaris per garantir la bona execució de l’operació, especialment els
destinats a mesurar distàncies i superfícies, ubicar punts de la carretera i passar la informació
al programa informàtic.
Annex 4. Operacions de programació, seguiment i control
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UNITATS COMPLEMENTÀRIES
No és aplicable.
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CODI - OPERACIÓ
09050 - Informe sobre aspectes d’ús i defensa

9B

UNITAT

REVISIÓ

u

15/02/19

PRIORITAT
No és aplicable.
DESCRIPCIÓ
Realització d’informes necessaris per tal d’aplicar el títol quart del Text refós de la Llei de
carreteres (DL 2/2009, de 25 d’agost), i del mateix títol del Reglament general de carreteres (D
293/2003, de 18 de novembre), pel que fa a la protecció i ús de les zones de domini públic, de
servitud i d’afecció de la via, com de la mateixa plataforma.
EXECUCIÓ
Per a aquest tipus d’operació, el contractista realitzarà els treballs següents:
- Treball inicial en gabinet. Anàlisi de la informació disponible de la zona en estudi i les
característiques de la via, la documentació gràfica i altres dades, en cas que n’hi hagi.
Preparació de la inspecció especifica de la zona.
- Treball de camp, consistent en amidaments in situ, reportatges fotogràfics i
aixecament topogràfic, si calgués.
- Elaboració de l’informe.
- Integració en el GSM de la DGIM de la documentació generada.
AMIDAMENT I ABONAMENT
S’amidarà per unitat (u) d’informe d’ús o defensa, elaborat i degudament presentat d’acord
amb les especificacions d’aquest plec, i s’abonarà segons el preu unitari contractualment
establert en el pressupost.
S’hi consideren inclosos, i per tant no donaran lloc al seu abonament per separat, tots els
materials i mitjans necessaris per garantir la bona execució de l’operació, especialment els
destinats a mesurar distàncies i superfícies, ubicar punts de la carretera i passar la informació
al programa informàtic.
UNITATS COMPLEMENTÀRIES
No és aplicable.
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CODI- OPERACIÓ

UNITAT

REVISIÓ

09053 - Auscultació amb deflectògraf Lacroix-03 en
longitud auscultada < 10 km

km

15/02/19

09054 - Auscultació amb deflectògraf Lacroix-03 en
longitud auscultada > 10 km

km

15/02/19

10B

11B

PRIORITAT
No és aplicable.
DESCRIPCIÓ
Per poder conèixer l’estat del ferm i poder dimensionar l’actuació a realitzar, és necessari
disposar del paràmetre deflexions. En el cas de no disposar d’aquest paràmetre a través
d’altres fonts, s’ha de realitzar l’auscultació que calgui.
EXECUCIÓ
D’acord amb les especificacions i els criteris establerts per la DGIM, es realitzarà l’auscultació
tenint en compte les següents consideracions:
-

Es considera mesura de deflexions d'un tram de carretera, la circulació d'un camió
deflectògraf, que prengui dos punts de mesura cada 5 m mínim, amb una velocitat
entre 2 i 3 km/h. El camió té 2 eixos simples amb una separació mínima de 4,25 m.
L’eix de darrere ha de tenir 2 rodes bessones amb 12 cm de separació entre petjades.
La capacitat total de càrrega de l’eix de darrere és de 13 t. La separació entre els
balons de les rodes bessones a plena càrrega és com a mínim 5 cm. En cas d’utilitzar
un aparell de mesura diferent al descrit, sempre que es tingui l’aprovació explícita del
responsable, caldrà facilitar la correlació de les dades auscultades respecte al camió
descrit, per tal que sigui integrable als sistemes de gestió de la DGIM.

-

L’assaig de mesura de deflexions es realitza segons la Norma NLT-337/92.

-

Es controlen les temperatures, tant de l’ambient com de la superfície del paviment.
L’equip no pot funcionar quan la temperatura surti dels límits establerts per la Norma
6.3-IC “Rehabilitació de ferms”.

-

La mesura de deflexions de tots els carrils d’un tram de carretera s’han de realitzar
amb un termini màxim de set dies naturals i sempre que es pugui aplicar el mateix
coeficient corrector d’humitat per a tot el tram.

-

L’adjudicatari ha de controlar la qualitat de les mesures realitzades per poder
determinar les que presenten anomalies, per la seva posterior correcció o anul·lació.

-

Si es determina que en algun tram les mesures han resultat defectuoses, s’ha de
repetir el tram sense càrrec.

-

S’han de fer gravacions d’imatges de la carretera que s’han d’entregar com a vídeo
amb les dades del tram de carretera, coordenades UTM preses i projectades al graf de
la DGIM, data de presa de la imatge, sentit de circulació. La gravació d’aquestes
imatges ha de tenir les coordenades UTM integrades, és a dir que l’aparell de mesura
de deflexions ha de tenir incorporada la gravació de les imatges amb la corresponent
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georeferenciació de precisió. Aquest fet condiciona que els assaigs s’han de fer de dia
perquè les imatges siguin visibles.
AMIDAMENT I ABONAMENT
S’amidarà per quilòmetre (km) auscultat d’on s’ha obtingut resultat representat en informe amb
suport informàtic. L’abonament dels treballs es realitzarà a mesura que s’entreguin els
informes amb els suports informàtics corresponents i es comprovi la seva integració al
programari del Sistema de gestió de ferms (GSF), mitjançant facturació en base a les unitats
executades i preus unitaris de l’oferta adjudicatària.
No és objecte d'amidament qualsevol increment que sigui degut a la forma i les condicions en
què el contractista hagi executat els treballs. Només s’inclouen com a amidament les
auscultacions amb un valor real.
Així mateix, si el contractista executa treballs de dimensions més grans de les previstes o
executa, sense autorització prèvia del responsable, treballs no programats, no té dret que se li
aboni cap quantitat pels excessos que per aquests motius resultin executats, amb
independència de la facultat del responsable de poder optar entre admetre allò executat o
obligar-lo a efectuar les correccions que escaiguin.
Qualsevol treball o operació, per tal que sigui amidada, ha de tenir el corresponent suport
documental digital, amb dades d’ubicació espacial i temporal segons els models normalitzats
de la DGIM.
UNITATS COMPLEMENTÀRIES
9402.- km de desplaçament d'equip d'auscultació des de la base del laboratori contractat fins
al punt d'auscultació.
9403.- u de lloguer d'equip deflectògraf Lacroix-03 (únicament per longituds d'auscultació < 10
km).
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CODI- OPERACIÓ

UNITAT

REVISIÓ

09055 - Auscultació amb deflectòmetre d'impacte en
longitud auscultada < 10 km

km

15/02/19

09056 - Auscultació amb deflectòmetre d'impacte en
longitud auscultada > 10 km

km

15/02/19

12B

13B

PRIORITAT
No és aplicable.
DESCRIPCIÓ
Per poder conèixer l’estat del ferm i poder dimensionar l’actuació a realitzar, és necessari
disposar del paràmetre deflexions. En el cas de no disposar d’aquest paràmetre a través
d’altres fonts, s’ha de realitzar l’auscultació que calgui.
EXECUCIÓ
D’acord amb les especificacions i els criteris establerts per la DGIM, es realitzarà l’auscultació
tenint en compte les següents consideracions:
-

L’equip per realitzar aquest assaig consta de:
• Un vehicle tractor (normalment una furgoneta), que permet el trasllat de l’aparell
fins el lloc de mesura i que conté l’ordinador i el sistema d’ordres.
• Un remolc que consta de:
o Sistema elèctric d’elevació de les masses d’assaig fins una certa alçada
(modificable per l’operari), des de la qual es deixen caure sobre una placa
d’assaig de 30 cm de diàmetre. En funció de la massa aplicada i de l’alçada de
caiguda escollida, és possible aconseguir la càrrega desitjada i la duració del
pols de càrrega adequat.
o Nou geòfons que se situen: un sota la placa de càrrega (i que en condicions
normals mesura la màxima deflexió) i els altres vuit a distàncies variables del
punt d’impacte. Les sis mesures permeten la definició de la deformada del
ferm. En aquest cas els nou geòfons han d’estar situats a: 0, 200, 300, 450,
600, 900, 1200, 1500, i 1800 mm del punt d’impacte. Un odòmetre permet
mesurar amb precisió la distància a l’origen i referenciar les dades obtingudes.

-

Un cop escollida la massa i l’alçada de caiguda es procedeix a realitzar l’assaig en un
punt, la situació del qual es coneix en funció de la distància mesurada per l’odòmetre
des de l’inici del tram. Cada assaig es compon de tres impactes.

-

La base del càlcul és el model multicapa i el mètode del càlcul invers.

-

El càlcul invers consisteix en un càlcul iteratiu de les deflexions superficials degudes a
l’impacte provocat per l’aparell de mesura, per determinar els mòduls elàstics de
Young (E) de cadascuna de les capes considerades.

-

Es consideren els següents paràmetres d’entrada:
• Càrrega aplicada al paviment.
• Radi de la placa de càrrega utilitzada.
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Nombre de capes del ferm.
Espessors de les diverses capes del ferm, exceptuant l’última que es considera
infinita.
Valors inicials del mòdul elàstic de les diverses capes considerades.
Coeficient de Poisson de les diverses capes.
Percentatge d’adherència entre capes (es considera adherència perfecta).
Distància de cada geòfon al punt d’aplicació de la càrrega.

-

La determinació de la deflexió del ferm mitjançant equip deflectòmetre d’impacte s’ha
de fer segons la norma NLT 338/07.

-

La distància entre punts de mesura ha de ser de 20 m màxim.

AMIDAMENT I ABONAMENT
S’amidarà per quilòmetre (km) auscultat d’on s’ha obtingut resultat representat en informe amb
suport informàtic. L’abonament dels treballs es realitzarà a mesura que s’entreguin els
informes amb els suports informàtics corresponents i es comprovi la seva integració al
programari del Sistema de gestió de ferms (GSF), mitjançant facturació en base a les unitats
executades i preus unitaris de l’oferta adjudicatària
No és objecte d'amidament qualsevol increment que sigui degut a la forma i les condicions en
què el contractista hagi executat els treballs. Només s’inclouen com a amidament les
auscultacions amb un valor real.
Així mateix, si el contractista executa treballs de dimensions més grans de les previstes o
executa, sense autorització prèvia del responsable, treballs no programats, no té dret que se li
aboni cap quantitat pels excessos que per aquests motius resultin executats, amb
independència de la facultat del responsable de poder optar entre admetre allò executat o
obligar-lo a efectuar les correccions que escaiguin.
Qualsevol treball o operació, per tal que sigui amidada, ha de tenir el corresponent suport
documental digital, amb dades d’ubicació espacial i temporal segons els models normalitzats
de la DGIM.
UNITATS COMPLEMENTÀRIES
9402.- km de desplaçament d'equip d'auscultació des de la base del laboratori contractat fins
al punt d'auscultació.
9404.- u de lloguer d'equip deflectòmetre d'impacte (únicament per longituds d'auscultació <
10 km).
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CODI- OPERACIÓ

UNITAT

REVISIÓ

09057 - Auscultació amb aparell SCRIM en longitud
auscultada < 80 km

km

15/02/19

09058 - Auscultació amb aparell SCRIM en longitud
auscultada > 80 km

km

15/02/19

14B

15B

PRIORITAT
No és aplicable.
DESCRIPCIÓ
Per poder conèixer l’estat del ferm i poder dimensionar l’actuació a realitzar, és necessari
disposar dels paràmetres coeficient de fregament transversal (CRT) i macrotextura. En el cas
de no disposar d’aquests paràmetres a través d’altres fonts, s’ha de realitzar l’auscultació que
calgui.
EXECUCIÓ
D’acord amb les especificacions i els criteris establerts per la DGIM, es realitzarà l’auscultació
tenint en compte les següents consideracions:
-

Es considera mesura del coeficient de fregament transversal (CRT) + textura d'un tram
de carretera, a la circulació d'un vehicle comercial amb la suficient potència per poder
efectuar mesures a velocitats fins a 70 km/h, amb un pes màxim total de 13 tones, i
portant incorporada una cisterna de suficients litres de capacitat d’aigua per poder
realitzar de forma contínua l’assaig.

-

Aquest camió ha d’estar equipat amb un aparell de mesura per avaluar les
característiques adherents d'un paviment, denominat SCRIM (Sideway-force
Coefficient Routine Investigation Machine), aparell dissenyat a Gran Bretanya pel
TRRL (Transport Road Research Laboratory), o equivalent.

-

L’aparell estàndard ha de tenir una roda d’assaig normalitzada que, situada al cantó
dret del vehicle, permet realitzar els amidaments a la zona de rodada dreta del carril,
per pertorbar el mínim possible el trànsit dels altres vehicles a la calçada.

-

La roda d’assaig amb pneumàtic llis de 76*508 mm, inflat a 350 kPa ha de tenir un
sistema de càrrega de 2KN i suspensió independent, i s’ha de disposar de manera que
presenti una desviació de 20 graus sexagesimals respecte al sentit de marxa del
vehicle portador. La resiliència ha de ser de 46% + 3% a 20º C, mesurada amb un
resiliòmetre Lüpke o equivalent.

-

L'execució de les mesures ha de ser totalment automàtica amb una freqüència d’un
valor de CRT cada 20 metres, que s'obté de la mitjana aritmètica de 8 mesures fetes
durant aquests 20 metres.

-

Es considera mesura de la textura superficial, el valor del coeficient de fregament
transversal (CRT), com mesura indirecta conjunta de la micro i macrotextura.

-

L'adherència està íntimament lligada a la microtextura, és a dir, als materials que
componen el paviment (àrids i lligant o morter d'envolta).
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-

El Texturòmetre Làser consisteix en un sistema de mesura optoelectrònic, que
mitjançant una triangulació en base a un raig làser, és possible mesurar les distàncies
a les que es troba un objecte.

-

El Texturòmetre Làser consta de:
• Una font de llum, làser IR d'intensitat controlada, amb una lent d’enfocament.
• Una càmera amb una lent de precisió i un fotodetector d'alta resolució.
• Una unitat de procés del senyal.

-

Les principals especificacions tècniques són:
• Rang de mesura: 128mm.
• Distància mitjana de mesura: 390 mm.
• Freqüència de mostreig: 32KHZ.
• Resolució de la mesura : 0,03125 mm.
• Ample de banda: 10 kHz
• Diàmetre del raig: 0,2 mm.

-

Les vibracions externes a què és sotmès el sistema seran eliminades amb filtres
digitals.

-

L’assaig de determinació del coeficient de fregament transversal (CRT) + textura s’ha
de realitzar segons la Norma UNE 41201:2010 IN.

-

La mesura de tots els carrils d’un tram de carretera s’han de realitzar en un termini
màxim de tres dies.

-

El contractista ha de controlar la qualitat de les mesures realitzades per poder
determinar les que presenten anomalies, per la seva posterior correcció o anul·lació.
Especialment es considera anomalia una diferència important entre els valors mitjans
obtinguts del lliscament i textura entre carrils del mateix tram.

-

Si es determina que en algun tram les mesures són defectuoses, s’ha de repetir el tram
sense càrrec.

-

S’han de fer gravacions d’imatges de la carretera que s’han d’entregar com a vídeo
amb les dades del tram de la carretera, coordenades UTM preses i projectades al graf
de la DGIM, data de presa de la imatge i sentit de circulació. La gravació d’aquestes
imatges ha de tenir les coordenades UTM integrades, és a dir que l’aparell de mesura
del coeficient de fregament transversal (CRT) + textura ha de tenir incorporada la
gravació de les imatges, amb la corresponent georeferenciació de precisió. Aquest fet
condiciona que els assaigs s’han de fer de dia perquè les imatges siguin visibles.

AMIDAMENT I ABONAMENT
S’amidarà per quilòmetre (km) auscultat d’on s’ha obtingut resultat representat en informe amb
suport informàtic. L’abonament dels treballs es realitzarà a mesura que s’entreguin els
informes amb els suports informàtics corresponents i es comprovi la seva integració al
programari del Sistema de gestió de ferms (GSF), mitjançant facturació en base a les unitats
executades i preus unitaris de l’oferta adjudicatària
No és objecte d'amidament qualsevol increment que sigui degut a la forma i les condicions en
què el contractista hagi executat els treballs. Només s’inclou com a amidament les
auscultacions amb un valor real.
Així mateix, si el contractista executa treballs de dimensions més grans de les previstes o
executa, sense autorització prèvia del responsable, treballs no programats, no té dret que se li
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aboni cap quantitat pels excessos que per aquests motius resultin executats, amb
independència de la facultat del responsable de poder optar entre admetre allò executat o
obligar-lo a efectuar les correccions que escaiguin.
Qualsevol treball o operació, per tal que sigui amidada, ha de tenir el corresponent suport
documental digital, amb dades d’ubicació espacial i temporal segons els models normalitzats
de la DGIM.
UNITATS COMPLEMENTÀRIES
9402.- km de desplaçament d'equip d'auscultació des de la base del laboratori contractat fins
al punt d'auscultació.
9405.- u de lloguer d'equip SCRIM (únicament per longituds d'auscultació < 80 km).
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CODI- OPERACIÓ

UNITAT

REVISIÓ

09059 - Auscultació amb perfilòmetre làser en
longitud auscultada < 95 km

km

15/02/19

09060 - Auscultació amb perfilòmetre làser en
longitud auscultada > 95 km

km

15/02/19

16B

17B

PRIORITAT
No és aplicable.
DESCRIPCIÓ
Per poder conèixer l’estat del ferm i poder dimensionar l’actuació a realitzar, és necessari
disposar del paràmetre índex de regularitat internacional (IRI). En el cas de no disposar
d’aquest paràmetre a través d’altres fonts, s’ha de realitzar l’auscultació que calgui.
EXECUCIÓ
D’acord amb les especificacions i els criteris establerts per la DGIM, es realitzarà l’auscultació
tenint en compte les següents consideracions:
-

Es considera amidament de l'índex de regularitat internacional (IRI) d'un tram de
carretera, la circulació d'un vehicle equipat amb un perfilòmetre làser o equivalent que
compleixi les característiques següents :
• Que pugui mesurar i emmagatzemar perfils del paviment a una velocitat entre 30 i
110 km/h.
• Que faci servir dos acceleròmetres de precisió en cada línia de rodes, per mesurar
els moviments del vehicle i sensors làser d’infrarojos, per mesurar els
desplaçaments entre el para-xocs, on els sensors van muntats, i la superfície del
paviment.

-

L’assaig d’amidament i càlcul de l'índex de regularitat internacional (IRI) s’ha de
realitzar segons la Norma NLT- 330/98.

-

S’han de fer gravacions d’imatges de la carretera que s’han d’entregar com a vídeo
amb les dades del tram de la carretera, coordenades UTM preses i projectades al graf
de la DGIM, data de presa de la imatge i sentit de circulació. La gravació d’aquestes
imatges ha de tenir les coordenades UTM integrades, és a dir que l’aparell de mesura
de l’IRI ha de tenir incorporada la gravació de les imatges amb la corresponent
georeferenciació de precisió. Aquest fet condiciona que els assaigs s’han de fer de dia
perquè les imatges siguin visibles.

AMIDAMENT I ABONAMENT
S’amidarà per quilòmetre (km) auscultat d’on s’ha obtingut resultat representat en informe amb
suport informàtic. L’abonament dels treballs es realitzarà a mesura que s’entreguin els
informes amb els suports informàtics corresponents i es comprovi la seva integració al
programari del Sistema de gestió de ferms (GSF), mitjançant facturació en base a les unitats
executades i preus unitaris de l’oferta adjudicatària
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No és objecte d'amidament qualsevol increment que sigui degut a la forma i les condicions en
què el contractista hagi executat els treballs. Només s’inclou com a amidament les
auscultacions amb un valor real.
Així mateix, si el contractista executa treballs de dimensions més grans de les previstes o
executa, sense autorització prèvia del responsable, treballs no programats, no té dret que se li
aboni cap quantitat pels excessos que per aquests motius resultin executats, amb
independència de la facultat del responsable de poder optar entre admetre allò executat o
obligar-lo a efectuar les correccions que escaiguin.
Qualsevol treball o operació, per tal que sigui amidada, ha de tenir el corresponent suport
documental digital, amb dades d’ubicació espacial i temporal segons els models normalitzats
de la DGIM.
UNITATS COMPLEMENTÀRIES
9402.- km de desplaçament d'equip d'auscultació des de la base del laboratori contractat fins
al punt d'auscultació.
9406.- u de lloguer d'equip perfilòmetre làser (únicament per longituds d'auscultació < 95 km).
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CODI- OPERACIÓ

UNITAT

REVISIÓ

09071 - Auscultació de marques viàries amb equip
dinàmic Ecodyn 30 en trams superiors a 75Km
de línia mesurada i IMD>3000

Km de
línia

18/07/19

09072 - Auscultació de marques viàries amb equip
dinàmic Ecodyn 30 en xarxa no bàsica

Km de
línia

18/07/19

18B

19B

PRIORITAT
No és aplicable.
DESCRIPCIÓ
Per poder conèixer l’estat marques viàries i poder dimensionar l’actuació a realitzar, és
necessari disposar del paràmetre de la retro-reflexió i la luminància mitjançant l’auscultació de
marques viàries longitudinals amb un equip dinàmic tipus ECODYN 30 o equivalent, mesurant
les bandes laterals i als eixos en les carreteres de la xarxa bàsica i de la xarxa no bàsica. En
el cas de no disposar d’aquest paràmetre a través d’altres fonts, s’ha de realitzar l’auscultació
que calgui.
EXECUCIÓ
D’acord amb les especificacions i els criteris establerts per la DGIM, es realitzarà l’auscultació
tenint en compte les següents consideracions:
-

Es considera mesura de marques viàries d'un tram de carretera, la circulació d'un
equip dinàmic tipus ECODYN o equivalent, mesurant les línies que el responsable
del contracte fixi en la comanda.

-

L’assaig d’amidament de marques viàries es realitzarà segons la Norma UNE EN
1436.

Criteris de referència
Els resultats es referenciaran, en distància a origen (distància al punt d'inici de la
mesura), en punts quilomètrics.
Pel que fa a la numeració de les vies, el criteri serà el mateix que per a l’auscultació de
deflexions.
Realització de la mesura i bases de càlcul
Es realitzarà una mesura cada 40 cm i agafant com a valor representatiu la mitjana dels
250 valors que es mesuren cada 100 m. En cas de què aquesta mitjana doni un valor
inferior a 40, aquest valor es considerarà com a 0 i no s'inclourà en els diferents càlculs.
La geometria de mesura utilitzada serà la següent:
Angle d'il·luminació de 1,24º
Angle d'observació de 2,29º
Els paràmetres avaluats seran els següents:
Contrast de dia (Cd).
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Contrast de nit (Cn).
Retro-reflexió (RL).
AMIDAMENT I ABONAMENT
S’amidarà per quilòmetre de línia (km/línia) auscultat d’on s’ha obtingut resultat representat en
informe amb suport informàtic. L’abonament dels treballs es realitzarà a mesura que
s’entreguin els informes amb els suports informàtics corresponents i es comprovi la seva
integració al programari del Sistema de gestió de ferms (GSF), mitjançant facturació en base a
les unitats executades i preus unitaris de l’oferta adjudicatària.
No és objecte d'amidament qualsevol increment que sigui degut a la forma i les condicions en
què el contractista hagi executat els treballs. Només s’inclou com a amidament les
auscultacions amb un valor real.
Així mateix, si el contractista executa treballs de dimensions més grans de les previstes o
executa, sense autorització prèvia del responsable, treballs no programats, no té dret que se li
aboni cap quantitat pels excessos que per aquests motius resultin executats, amb
independència de la facultat del responsable de poder optar entre admetre allò executat o
obligar-lo a efectuar les correccions que escaiguin.
Qualsevol treball o operació, per tal que sigui amidada, ha de tenir el corresponent suport
documental digital, amb dades d’ubicació espacial i temporal segons els models normalitzats
de la DGIM.
UNITATS COMPLEMENTÀRIES
No és aplicable.
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Annex 5:
Unitats complementàries

Plec de prescripcions tècniques

CODI UNITAT

Conservació Integral litoral

DESCRIPCIÓ

OPERACIONS ASSOCIADES

50. DEMOLICIÓ I MOVIMENT DE TERRES
5001

m3

Enderrocament d'elements de formigó (en massa o armat; o de fàbrica)

03104 03105 03106

5001N

m3

Enderrocament d'elements de formigó (en massa o armat; o de fàbrica), en horari nocturn

03104 03105 03106

5002

m2

Demolició de paviment de mescla bituminosa o de formigó, incloses vorades, cunetes i
transport a l'abocador autoritzat

01121 01121N 01122 01122N
08031 08032 08033 08034
08035 08012 08013

5002N

m2

Demolició de paviment de mescla bituminosa o de formigó, incloses vorades, cunetes i
transport a l'abocador autoritzat, en horari nocturn

01121 01121N 01122 01122N
08031 08032 08033 08034
08035 08012 08013

m2 · cm Fresat per cm de gruix de paviment de mescles bituminoses, inclosos la càrrega mecànica o
manual, el transport a l'abocador dels materials resultants, el cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador, i també la neteja de la superfície

01121 01121N 01122 01122N

5003N m2 · cm Fresat per cm de gruix de paviment de mescles bituminoses, inclosos la càrrega mecànica o
manual, el transport a l'abocador dels materials resultants, el cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador, i també la neteja de la superfície, en horari nocturn

01121 01121N 01122 01122N

5003

m2 · cm Fresat per cm de gruix de paviment de mescles bituminoses, inclosa càrrega mecànica o
manual i transport dels materials resultants a la central per a reciclat de la mescla i/o
abassegament de l'Administració o lloc d'ús, i també la neteja de la superfície

01121 01121N 01122 01122N

5004N m2 · cm Fresat per cm de gruix de paviment de mescles bituminoses, inclosa càrrega mecànica o
manual i transport dels materials resultants a la central per a reciclat de la mescla i/o
abassegament de l'Administració o lloc d'ús, i també la neteja de la superfície, en horari
nocturn

01121 01121N 01122 01122N

5004

5005

m

Tall de paviment amb serra de disc

01041 01041N 01051 01051N

5005N

m

Tall de paviment amb serra de disc en horari nocturn

01041 01041N 01051 01051N

5006

m

Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, fins a una fondària de
20 cm

01041 01041N 01051 01051N

5006N

m

Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, fins a una fondària de
20 cm, en horari nocturn

01041 01041N 01051 01051N

5010

u

Extracció de soca d’arbre

03034 03035 03038 03041

5011

m

5012

m

Demolició de vorades sense rigola de qualsevol tipus, amb mitjans mecànics o manuals,
inclosa la base de formigó, càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment
de l'abocador

5013

m

Arrencada de vorada en vorera sobre solera de formigó, inclosa la col.locació posterior sense
subministrament de vorada. En tasques de serveis afectats.

5014

m

Demolició de vorades amb rigola de qualsevol tipus, amb mitjans mecànics o manuals, inclosa
la base de formigó, càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador

5015

m2

Demolició de voreres amb base de formigó o paviment de formigó, amb un gruix de 20 cm de
cota mitja, incloses càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador

5016

u

Desmuntatge i col·locació per situar a nova rasant de marc i tapa de pous de clavegueres o
altres serveis, en obres de recobriment asfàltic, amb morter de ciment, inclou càrrega manual
de runa generada

5017

u

Desmuntatge i col·locació per a situar a nova rasant de marc i tapa de pous de clavegueres o
altres serveis, en obres de recobriment asfàltic, amb morter d'alta resistència, inclou càrrega
manual de runa generada

5018

u

Desmuntatge i col·locació per a situar a nova rasant de reixes de desguàs de qualsevol tipus
en obres de recobriment asfàltic amb morter de ciment, inclou càrrega manual de runa
generada

5019

u

Desmuntatge i col·locació per a situar a nova rasant de reixes de desguàs de qualsevol tipus
en obres de recobriment asfàltic, amb morter d'alta resistència, inclou càrrega manual de runa
generada

5021

m3

Demolició de rigola de qualsevol tipus, amb mitjans mecànics o manuals, inclosa la base de
formigó, càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

Excavació de terreny no classificat en desmunt
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06092

5022

m3

Excavació en rases, pous o fonaments

5025

m

Retirada de motes de l‘aresta exterior de la plataforma (ml)

5030

m2

Preparació de base de terraplenat o pedraplenat, estesa i compactació segons condicions del
PG-3

5031

m3

Terraplenat, pedraplenat o reblert tot-ú amb sòl procedent de la pròpia obra, inclòs selecció,
matxuqueix, garbellat, càrregues i transports intermedis, estesa i compactació

5032

m3

Terraplenat amb sòl de préstec, inclòs estesa i compactació

5033

m3

Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments

5035

m3

Rebliment al darrera d'alçats d'estreps d'estructures de formigó i obres de drenatge transversal
amb tubs metàl·lics corrugats i voltes prefabricats de formigó, amb sòl seleccionat tipus 3,
procedent de préstec, estesa i compactació segons condicions del PG-3, mesurat sobre perfil
teòric

5036

m3

Rebliment de grava-ciment, amb el 4% en pes de ciment, al darrera d'alçats d'estreps de
formigó, estesa i compactació segons condicions del PG-3, mesurat sobre perfil teòric

5037

m2

5038

m3

Sorrat i neteja de superfícies amb aigua a pressió controlada, eliminant taques, eflorescències,
despreniments, buidats i brutícia; i control de la pressió, perquè el parament no resulti afectat,
fins i tot neteja i retirada dels productes sobrants al punt de gestió de residus

10107

Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent de préstec,
inclòs càrregues i transports intermedis, estesa i compactació segons condicions del PG-3,
mesurat sobre perfil teòric

51. ESPLANADA I SUB-BASE
5108

m3

5109

m3

5110

m3

5111

m3

5111N

m3

5112

m3

5112N

m3

Esplanada amb sòl seleccionat tipus 2, procedent de préstec, mesurada sobre perfil teòric
Esplanada amb sòl seleccionat tipus 3, procedent de préstec, mesurada sobre perfil teòric

01031 01031N 01032 01032N
01041 01041N 01051 01051N
08012 08013

Tot-u artificial tipus ZA25, estesa i compactació

01031 01031N 01032 01032N
01041 01041N 01051 01051N
02081 08012 08013

Base de sòl-ciment de granulometria SC40 o SC20, amb ciment pòrtland amb escòria CEM
II/B-S 32,5 N, elaborada a l'obra en planta, mesurada sobre perfil teòric
Base de sòl-ciment de granulometria SC40 o SC20, amb ciment pòrtland amb escòria CEM
II/B-S 32,5 N, elaborada a l'obra en planta en horari nocturn, mesurada sobre perfil teòric
Base de grava-ciment de granulometria GC25 o GC20, amb ciment pòrtland amb escòria CEM
II/B-S 32,5 N, elaborada a l'obra en planta, mesurada sobre perfil teòric
Base de grava-ciment de granulometria GC25 o GC20, amb ciment pòrtland amb escòria CEM
II/B-S 32,5 N, elaborada a l'obra en planta en horari nocturn, mesurada sobre perfil teòric

52. REGS I UNITATS ASFÀLTIQUES
5221

01031
01041
01121
08012

01031N 01032 01032N
01041N 01051 01051N
01121N 01122 01122N
08013

Reg d’adherència amb emulsió catiònica tipus C60B4ADH, amb una dotació de 0,5 Kg/m2

01031
01041
01121
04162
08012

01031N
01041N
01121N
04162N
08013

01032
01051
01122
04163

01032N
01051N
01122N
04163N

Reg d’adherència amb emulsió catiònica tipus C60B4ADH, amb una dotació de 0,5 Kg/m2 en
horari nocturn

01031
01041
01121
04162

01031N
01041N
01121N
04162N

01032
01051
01122
04163

01032N
01051N
01122N
04163N

Reg d’adherència amb emulsió modificada tipus C60BP4ADH, amb una dotació de 0,35 Kg/m2

01031
01041
01121
04162
08012

01031N
01041N
01121N
04162N
08013

01032
01051
01122
04163

01032N
01051N
01122N
04163N

m2
Reg d’emprimació amb emulsió catiònica tipus C50BF5IMP, amb una dotació de 1,5 Kg/m

5222

m2

5222N

m2

5223

m2

5223N

2

m2

01031 01031N 01032 01032N
Reg d’adherència amb emulsió modificada tipus C60BP4ADH, amb una dotació de 0,35 Kg/m2 01041 01041N 01051 01051N
Annex 5. Unitats complementàries
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01121 01121N 01122 01122N
04162 04162N 04163 04163N

en horari nocturn
5224

m2

Reg de curat i protecció superficial per a reciclat in situ de formigons bituminosos amb emulsió 01156 01156N
C60B4 CUR, amb una dotació de 300 g/m2 de betum residual i granulats de cobertura, inclosa
la neteja del granulat

5224N

m2

Reg de curat i protecció superficial per a reciclat in situ de formigons bituminosos amb emulsió 01156 01156N
C60B4 CUR, amb una dotació de 300 g/m2 de betum residual i granulats de cobertura, inclosa
la neteja del granulat en horari nocturn

5225

t

Emulsió bituminosa catiònica, tipus C60B7 REC per a reciclats in situ de formigons
bituminosos

01156 01156N

5225N

t

Emulsió bituminosa catiònica, tipus C60B7 REC per a reciclats in situ de formigons
bituminosos en horari nocturn

01156 01156N

5230

t
Mescla bituminosa en fred de qualsevol tipus per a capa de trànsit, inclosos lligant, estesa i
compactació

5230N

01031
01041
01121
04162
08012

01031N
01041N
01121N
04162N
08013

01032
01051
01122
04163

01032N
01051N
01122N
04163N

01031 01031N 01032 01032N

t
Mescla bituminosa en fred de qualsevol tipus per a capa de trànsit, inclosos lligant, estesa i
compactació en horari nocturn

01041 01041N 01051 01051N
01121 01121N 01122 01122N
04162 04162N 04163 04163N

5240

t

01031 01031N 01032 01032N
Mescla bituminosa en calent en capa base, tipus AC22G, AC32G,AC22S o AC32S, inclosos
lligant B 50/70, estesa i compactació

01041 01041N 01051 01051N
01121 01121N 01122 01122N
08012 08013

5240N

t

5241

t

5241N

t

5244

t

Mescla bituminosa en calent en capa base, tipus AC22G, AC32G,AC22S o AC32S, inclosos
lligant B 50/70, estesa i compactació en horari nocturn

01031 01031N 01032 01032N
01041 01041N 01051 01051N
01121 01121N 01122 01122N

Mescla bituminosa en calent en capa base, tipus AC22G, AC32G,AC22S o AC32S, inclosos
betum modificat, estesa i compactació

01031 01031N 01032 01032N
01041 01041N 01051 01051N
01121 01121N 01122 01122N

Mescla bituminosa en calent en capa base, tipus AC22G, AC32G,AC22S o AC32S, inclosos
betum modificat, estesa i compactació en horari nocturn

01031 01031N 01032 01032N
01041 01041N 01051 01051N
01121 01121N 01122 01122N
01031 01031N 01032 01032N

Mescla bituminosa en calent per a capa de trànsit tipus AC16D, AC22D, AC16S o AC22S,
inclosos lligant B 50/70, estesa i compactació

01041 01041N 01051 01051N
01121 01121N 01122 01122N
08012 08013

5244N

t

5245

t

5245N

t

5247

t

5247N

t

5248

t

Mescla bituminosa en calent per a capa de trànsit tipus AC16D, AC22D, AC16S o AC22S,
inclosos lligant B 50/70, estesa i compactació en horari nocturn

01031 01031N 01032 01032N
01041 01041N 01051 01051N
01121 01121N 01122 01122N

Mescla bituminosa en calent per a capa de trànsit tipus AC16D, AC22D, AC16S o
AC22S,inclosos betum modificat, estesa i compactació

01031 01031N 01032 01032N
01041 01041N 01051 01051N
01121 01121N 01122 01122N

Mescla bituminosa en calent per a capa de trànsit tipus AC16D, AC22D, AC16S o
AC22S,inclosos betum modificat, estesa i compactació en horari nocturn

01031 01031N 01032 01032N
01041 01041N 01051 01051N
01121 01121N 01122 01122N

Mescla discontínua per a capa de trànsit tipus BBTM8A, BBTM8B, BBTM11A o BBTM11B,
inclosos betum modificat, estesa i compactació

01031 01031N 01032 01032N
01041 01041N 01051 01051N
01121 01121N 01122 01122N

Mescla discontínua per a capa de trànsit tipus BBTM8A, BBTM8B, BBTM11A o BBTM11B,
inclosos betum modificat, estesa i compactació en horari nocturn

01031 01031N 01032 01032N
01041 01041N 01051 01051N
01121 01121N 01122 01122N
01031 01031N 01032 01032N

Mescla discontínua per a capa de trànsit tipus BBTM8A, BBTM8B, BBTM11A o BBTM11B,
inclosos lligant, estesa i compactació

01041 01041N 01051 01051N
01121 01121N 01122 01122N
08012 08013

5248N

t

Mescla discontínua per a capa de trànsit tipus BBTM8A, BBTM8B, BBTM11A o BBTM11B,
inclosos lligant, estesa i compactació en horari nocturn
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5249

Conservació Integral litoral

01031 01031N 01032 01032N

t
Mescla drenant per a capa de trànsit tipus PA11 o PA16, inclosos lligant B 50/70, estesa i
compactació

01041 01041N 01051 01051N
01121 01121N 01122 01122N
08012 08013

Mescla drenant per a capa de trànsit tipus PA11 o PA16, inclosos lligant B 50/70, estesa i
compactació en horari nocturn

01031 01031N 01032 01032N
01041 01041N 01051 01051N
01121 01121N 01122 01122N

Mescla drenant per a capa de trànsit tipus PA11 o PA16, inclosos betum modificat, estesa i
compactació

01031 01031N 01032 01032N
01041 01041N 01051 01051N
01121 01121N 01122 01122N

Mescla drenant per a capa de trànsit tipus PA11 o PA16, inclosos betum modificat, estesa i
compactació en horari nocturn

01031 01031N 01032 01032N
01041 01041N 01051 01051N
01121 01121N 01122 01122N

Màstic asfàltic

04162 04162N 04163 04163N
04164 04164N

Màstic asfàltic en horari nocturn

04162 04162N 04163 04163N
04164 04164N

5249N

t

5250

t

5250N

t

5251

t

5251N

t

5252

m2

Col·locació del tractament antilliscant sobre mescles bituminoses tipus BBTM o PA: la dotació
de resina serà fins a 2,15 Kg/m2 . Inclou el segellat previ amb sorra de sílice secada al forn

5252N

m2

Col·locació del tractament antilliscant sobre mescles bituminoses tipus BBTM o PA: la dotació
de resina serà fins a 2,15 Kg/m2 . Inclou el segellat previ amb sorra de sílice secada al forn en
horari nocturn

01105 01105N

5253

m2

Reparació de tractament antilliscant existent: sanejament previ i eliminació del material
deslaminat, reparació d’escletxes amb kits del mateix producte, neteja amb mitjants adients i
imprimació prèvia de les zones deslaminades. Recol·locació del tractament antilliscant amb
dotació de resina mínima de 2,25 Kg/m2

01105 01105N

5253N

m2

Reparació de tractament antilliscant existent: sanejament previ i eliminació del material
deslaminat, reparació d’escletxes amb kits del mateix producte, neteja amb mitjants adients i
imprimació prèvia de les zones deslaminades. Recol·locació del tractament antilliscant amb
dotació de resina mínima de 2,25 Kg/m2 en horari nocturn

01105 01105N

5254

m2

Col·locació de tractament antilliscant en color (vermell): resina i àrid pigmentats.

01105 01105N

5254N

m2

Col·locació de tractament antilliscant en color (vermell): resina i àrid pigmentats. en horari
nocturn

01105 01105N

5255

m2

Col·locació del tractament antilliscant sobre el formigó: microfressat superficial o granallat de
tota la superfície a tractar i aplicació d’imprimació

01105 01105N

5255N

m2

Col·locació del tractament antilliscant sobre el formigó: microfressat superficial o granallat de
tota la superfície a tractar i aplicació d’imprimació en horari nocturn

01105 01105N

5256

t

5256N

t

5257

t

5257N

t

01105 01105N

Mescla per a capa de trànsit, utilitzant una solució innovadora que suposi una millora per a
l'usuari i el gestor

01031 01031N 01032 01032N
01041 01041N 01051 01051N
01121 01121N 01122 01122N

Mescla per a capa de trànsit, utilitzant una solució innovadora que suposi una millora per a
l'usuari i el gestor en horari nocturn

01031 01031N 01032 01032N
01041 01041N 01051 01051N
01121 01121N 01122 01122N

Aportació de pols de pneumàtic fora d'ús, per via humida

01031 01031N 01032 01032N
01041 01041N 01051 01051N
01121 01121N 01122 01122N

Aportació de pols de pneumàtic fora d'ús, per via humida, en horari nocturn

01031 01031N 01032 01032N
01041 01041N 01051 01051N
01121 01121N 01122 01122N

53. JUNTES
5350

m

Segellat i recrescut de junt elàstic i transicions de junt de mòdul

5351

m

Material per a segellat i recrescut de junts elàstics i transicions

5352

m

Junt de neoprè armat amb recorregut ≤ 70mm

04161 04161N

5353

m

Junt de neoprè armat amb recorregut > 70mm

04161 04161N

5354

m

Junt de neoprè armat amb recorregut > 150mm

04161 04161N
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5355

m

Junt segellat amb material elàstic

5356

m

Junt de betum modificat

5357

m

Junt de tipus "doble tall i segellat"

Conservació Integral litoral

54. ELEMENTS PREFABIRCATS DE FORMIGÓ
5426

u

Tapa de formigó prefabricada per a pou, arqueta o bunera de qualsevulla dimensió fins a 1,00
x 1,00 m

5427

m

Baixant per a talús de peces prefabricades en forma de “U” de 40 x 15 cm

02111

5428

m

Baixant per a talús de peces prefabricades en forma de “U” de 50 x 20 cm

02111

5429

m

Baixant per a talús de peces prefabricades en forma de “U” de 70 x 40 cm

02111

5430

m

Vorada de vianants bicapa de secció normalitzada A1 20x14 de peces prefabricades de
formigó rectes i corbes, d'acord amb la UNE 127340 i UNE EN 1340, inclosa excavació, base
de formigó de 20 N/mm2 de resistència característica a la compressió, rejuntat amb morter i
totes les feines adients, totalment col·locada

04912

5431

m

Vorada de vianants bicapa de secció normalitzada A2 20x10 de peces prefabricades de
formigó rectes i corbes, d'acord amb la UNE 127340 i UNE EN 1340, inclosa excavació i base
de formigó de 20 N/mm2 de resistència característica a la compressió, rejuntat amb morter i
totes les feines adients, totalment col·locada

04912

5432

m

Vorada de vianants bicapa de secció normalitzada A3 o A4 20x8 de peces prefabricades de
formigó rectes i corbes, d'acord amb la UNE 127340 i UNE EN 1340, inclosa excavació i base
de formigó de 20 N/mm2 de resistència característica a la compressió, rejuntat amb morter i
totes les feines adients, totalment col·locada

04912

5433

m

Vorada de calçada bicapa de secció normalitzada C1 35x15 de peces prefabricades de
formigó rectes i corbes, d'acord amb la UNE 127340 i UNE EN 1340, inclosa excavació i base
de formigó de 20 N/mm2 de resistència característica a la compressió, rejuntat amb morter i
totes les feines adients, totalment col·locada

04912

5434

m

Vorada de calçada bicapa de secció normalitzada C2 30x22 de peces prefabricades de
formigó rectes i corbes, d'acord amb la UNE 127340 i UNE EN 1340, inclosa excavació i base
de formigó de 20 N/mm2 de resistència característica a la compressió, rejuntat amb morter i
totes les feines adients, totalment col·locada

04912

5435

m

Vorada de calçada bicapa de secció normalitzada C3 28x17 de peces prefabricades de
formigó rectes i corbes, d'acord amb la UNE 127340 i UNE EN 1340, inclosa excavació i base
de formigó de 20 N/mm2 de resistència característica a la compressió, rejuntat amb morter i
totes les feines adients, totalment col·locada

04912

5436

m

Vorada de calçada bicapa de secció normalitzada C4 28x15 de peces prefabricades de
formigó rectes i corbes, d'acord amb la UNE 127340 i UNE EN 1340, inclosa excavació i base
de formigó de 20 N/mm2 de resistència característica a la compressió, rejuntat amb morter i
totes les feines adients, totalment col·locada

04912

5437

m

Vorada de calçada bicapa de secció normalitzada C5 25x15 de peces prefabricades de
formigó rectes i corbes, d'acord amb la UNE 127340 i UNE EN 1340, inclosa excavació i base
de formigó de 20 N/mm2 de resistència característica a la compressió, rejuntat amb morter i
totes les feines adients, totalment col·locada

04912

5438

m

Vorada de calçada bicapa de secció normalitzada C6 25x12 de peces prefabricades de
formigó rectes i corbes, d'acord amb la UNE 127340 i UNE EN 1340, inclosa excavació i base
de formigó de 20 N/mm2 de resistència característica a la compressió, rejuntat amb morter i
totes les feines adients, totalment col·locada

04912

5439

m

Vorada de calçada bicapa de secció normalitzada C7 22x20 de peces prefabricades de
formigó rectes i corbes, d'acord amb la UNE 127340 i UNE EN 1340, inclosa excavació i base
de formigó de 20 N/mm2 de resistència característica a la compressió, rejuntat amb morter i
totes les feines adients, totalment col·locada

04912

5440

m

Vorada de calçada bicapa de secció normalitzada C9 13x25 de peces prefabricades de
formigó rectes i corbes, d'acord amb la UNE 127340 i UNE EN 1340, inclosa excavació i base
de formigó de 20 N/mm2 de resistència característica a la compressió, rejuntat amb morter i
totes les feines adients, totalment col·locada

04912

5442

m2

Rajola hidràulica de 20x20x4 cm col·locada amb morter i rejuntada

04142

5444

m

5445

m

Rigola prefabricada de morter de ciment blanc de 30 cm d'amplada i 8 cm de gruix, adossada
a la vorera, inclosa excavació, base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió i totes les feines adients, totalment col·locada

04912

5446

m2

Paviment de rajola hidràulica de morter, de 20x20x2,5 cm, inclòs refinat i compactació del
terreny, base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes les
feines adients

04142

Rigola prefabricada blanca o grisa de 20x20x8cm amb base de formigó totalment col·locada
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55. FORMIGONS, ACERS I ENCOFRATS
5523

m3

Formigó HM-25 N/mm2, inclòs col·locació, vibrat i curat

5524

m

Rigola in situ totalment executada, de formigó de secció 20x20 cm

04912

5525

m3
Formigó HM20, inclosos col·locació, vibrat i curat

02071
02162
04142
07054
08013

2
Formigó HA-25 N/mm per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vibrat i curat

06092 20501 20502 20503
20504 20505

2
Formigó HA-25 N/mm per alçats inclòs col·locació, vibrat i curat

02111 02161 04101 04142
07054 20501 20502 20503
20504 20505

2
Formigó HA-30 N/mm per alçats, piles i taulers inclòs col·locació, vibrat i curat

02111 02161 04101 04142
07054 20501 20502 20503
20504 20505

02081
02162N
04911
07071

02111
04071
06031
07072

02161
04101
06061
08012

5527

m3

5528

m3

5529

m3

5533

m3

Formigó HM-20 N/mm2 per a capa de neteja superior a 10 cm de gruix, rebliments o encepats,
inclòs la preparació de la base d’assentament, estesa, vibrat i curat

5541

m3

Bombeig de formigó a qualsevol alçada

5542

m3

Formigó H-35 N/mm2 per a construcció de barrera de seguretat tipus "New Jersey" nova

5550

Kg

Fosa en tapes, marcs, reixes o similars de 400 KN, col·locada, soldant la reixa o tapa al marc,
si escau.

02150 02151 02152 02153
02154 02162 02162N

5551

Kg

Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col·locat

02111 02161 04103 04111
04151 06092 07054 20501
20502 20503 20504 20505

5554

m2

Encofrat i desencofrat pla en parament vist

02161 04102 04103 04111
04151 07054 20501 20502
20503 20504 20505

5555

m2

Encofrat i desencofrat corb en parament no vist

02161 04102 04103 04111
04151 07054 20501 20502
20503 20504 20505

5556

m2

Encofrat i desencofrat corb en parament vist

02161 04102 04103 04111
04151 07054 20501 20502
20503 20504 20505

5557

u

Tapa de fundició per a pou o arqueta de dimensió fins a 1mx1m

5558

u

Execució de tapa i marc de pou de registre o arqueta en zona de trànsit

5559

m2

5561

u

04151

Encofrat i desencofrat pla en parament no vist
Ancoratge per a malla de protecció de talús, col·locat
Armadura AP500T Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer 150x150x4 mm,
col·locada en talús

5564

m

5565

m

Reixa de fundició per embornal tipus "Mecalinea" o similar de 200 mm ample

5566

u

Reixa de fundició per embornal de 70cmx30cm abatible

5567

u

Reixa de fundició per embornal de 1 x0,5 m tipus "quadradillo"

5570

m

Tub de polietilè de doble paret estructurada SN-2 (0,40 < diàmetre ≤ 0,60 m), inclòs
recobriment amb formigó per sobre de la generatriu superior

5571

m2

Reixa d'acer galvanitzat tipus "Tramex" amb col·locació inclosa

2

02161 04102 04103 04111
04151 06092 07054

02081

56. GEOTÈXTILS I GEOMALLA
5601

m2

5602

m2

Feltre geotextil no teixit de polipropilé, amb un pes mínim de 125 g/m2, 100% foradat per
ambdues cares, amb resistència a la perforació igual o superior a 1500 N, inclòs pèrdues per
retalls i encavalcaments, regularització i anivellament de superfície d'assentament, totalment
col·locat
Feltre geotextil no teixit de polipropilé, amb un pes mínim de 140 g/m2, 100% foradat per
ambdues cares amb resistència a la perdoració 1300 N inclòs pèrdues per retalls i
Annex 5. Unitats complementàries
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ambdues cares, amb resistència a la perdoració 1300 N, inclòs pèrdues per retalls i
encavalcaments, regularització i anivellament de superfície d'assentament, totalment col·locat
5603

m2

Feltre geotextil no teixit de polipropilé, amb un pes mínim de 200 g/m2, 100% foradat per
ambdues cares, amb resistència a la perforació igual o superior a 2350 N, inclòs pèrdues per
retalls i encavalcaments, regularització i anivellament de superfície d'assentament, totalment
col·locat

04071

5604

m2

Feltre geotextil no teixit de polipropilé, amb un pes mínim de 250 g/m2, 100% foradat per
ambdues cares, amb resistència a la perforació igual o superior a 2900 N, inclòs pèrdues per
retalls i encavalcaments, regularització i anivellament de superfície d'assentament, totalment
col·locat

04071

5605

m2

Feltre geotextil no teixit de polipropilé, amb un pes mínim de 300 g/m , 100% foradat per
ambdues cares, amb resistència a la perforació igual o superior a 3850 N, inclòs pèrdues per
retalls i encavalcaments, regularització i anivellament de superfície d'assentament, totalment
col·locat

04071

5606

m2

Feltre geotextil no teixit de polipropilé, amb un pes mínim de 350 g/m2, 100% foradat per
ambdues cares, amb resistència a la perforació igual o superior a 4250 N, inclòs pèrdues per
retalls i encavalcaments, regularització i anivellament de superfície d'assentament, totalment
col·locat

04071

5607

m2

Làmina de polièster, de resistència a la tracció longitudinal de 59 KN/m i de resistència a la
tracció transversal de 60 KN/m amb un pes de 380 g/m2, dimensions de malla de 20x20mm,
inclòs pèrdues per retalls i encavalcaments

01031 01031N 01032 01032N
01041 01041N 01051 01051N
01121 01121N 01122 01122N

5622

m2

Làmina de fibra de vidre, amb recobriment bituminós, i 60 g/m2 de polièster, de resistència a
la tracció tant longitudinal com transversal de 60 KN/m, dimensions de malla de 30x30mm,
inclòs pèrdues per retalls i encavalcaments

2

57. BARRERES DE SEGURETAT I ABALISAMENT
5700

u

Suport de barrera simple biona de perfil tubular de 120x55 mm o C-120, inclosos clavament,
fonamentació o soldadura

07039 07041 07045 07077

5701

u

Suport de barrera de doble biona superposada de perfil tubular de 120x55 mm o C-120,
inclosos clavament, fonamentació o soldadura

07039 07041 07045 07077

5702

u

5703

Placa d'acer per a ancoratge en ponts i estructures, inclosos elements de subjecció

07039 07041 07045 07040
07042 07046 07077 07093
07094

u

Amortidor per a barrera biona, inclosos elements de subjecció

07039 07041 07045 07077

5704

m

Banda biona, inclosos elements de subjecció i reflectors tipus catadiòptric i amb reflectància de 07039 07041 07045 07093
classe RA3 per a abalisament
07094

5705

m

Barrera de seguretat metàl·lica de simple biona BMSNA4/T o BMSNA4/C col·locada, amb
separadors, elements de sujecció i reflectors tipus catadiòptric i amb reflectància de classe
RA3

07040 07042 07046

5706

m

Barrera de seguretat metàl·lica amb doble biona superposada BMSNC2/T o BMSNC2/C
col·locada, amb separadors, elements de sujecció i reflectors tipus catadiòptric i amb
reflectància de classe RA3

07040 07042 07046

5708

u

5709

u

Abatiment curt de 4,32 m per a barrera de seguretat metàl·lica, inclosos suports, peça en
angle, topall final, elements de subjecció, material auxiliar i reflectors tipus catadiòptric i amb
reflectància de classe RA3, totalment col·locat

5710

u

Abatiment de 8 m per a barrera de seguretat metàl·lica, inclosos suports, peça en angle, topall 07039 07041 07045 07040
final, elements de subjecció, material auxiliar i reflectors tipus catadiòptric i amb reflectància de 07042 07046
classe RA3, totalment col·locat

5711

u

Abatiment de 12 m per a barrera de seguretat metàl·lica, inclosos suports, peça en angle,
topall final, elements de subjecció, material auxiliar i reflectors tipus catadiòptric i amb
reflectància de classe RA3, totalment col·locat

5712

m

5713

u

5716

u

Terminal corb de barrera en accessos, inclosos suports i cua de retorn, elements de subjecció, 07039 07041 07045 07040
material auxiliar i reflectors, totalment col·locat
07042 07046

5726

u

Retirada de suports de barrera biona o de senyal antics

5727

m

Ampit prefabricat de formigó armat, tipus MOPT-150, per a protecció d'estructures, incloent
perns metàl·lics, accesoris i material d'ancoratge

Terminal de barrera biona "cua de retorn", inclosos elements de subjecció

07039 07041 07045 07040
07042 07046 07049
07039 07041 07045 07040
07042 07046

07039 07041 07045 07040
07042 07046

Banda de seguretat per a motoristes, inclosos elements de subjecció

07039 07041 07045 07040
07042 07046

Terminal per a barrera de seguretat per a motoristes, inclosos elements de subjecció

07039 07041 07045 07040
07042 07046
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5728

u

Extrem de barrera metàl·lica PMC 2/10a inclosos elements de subjecció, tots els elements
galvanitzats i connexió barrera biona

5729

u

Extrem de barrera metàl·lica PMC 2/10a d'1,00 m d'alçària amb muntants cada 2,50 m amb
tres travessers de perfil tubular, tot galvanitzat en calent i pintat

5730

m

Âmpit prefabricat de formigó armat, tipus PX 6/1-15a, per a protecció d'estructures, incloent
perns metàl·lics, accessoris i material d'ancoratge.

5731

m

Passamà tubular de 139,70 mm de diàmetre i 12,50 mm de gruix, amb suports cada 3 m de 55
cm d'alçaria d'acer galvanitzat en calent incloent material d'ancoratge i accessoris

5749

u

Base de formigó per a pals guía inclòs col·locació

5750

m

Pal d'acer galvanitzat de 50 mm de diàmetre per a tanca, inclosa la fonamentació

5751

m2

Malla trençada galvanitzada de 50/16 inclòs subministrament i col·locació.

5752

m

2

5753

m

Tanca metàl·lica de 2,00 m d'altura tipus tancament sitja C-25

5754

u

Pal de tub d'acer galvanitzat de 48mm de diàmetre i 2,4m d'alçària de color verd

5755

m

Malla de galliner de ferro de 20mm màxim de forat de pas

5757

u

5758

u

Fita quilomètrica amb placa de 40x80 cm, amb revestiment reflectant EG classe RA1, inclòs
suport rectangular d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, elements de fixació i fonament de
suportnt de suport

5759

u

Fita semiquilomètrica amb placa de 40x24 cm, amb revestiment reflectant EG classe RA1,
inclòs suport rectangular d'acer galvanitzat de 50x30x1,5 mm, elements de fixació i fonament
de suport

5763

m

BIRSTA 1P amb suport cada 4 m i perfils horitzontals de 8 m, sense incloure inicis ni terminals, 07039 07041 07045 07040
ni transicions ni atenuadors d'impacte
07042 07046

5764

u

5765

u

5766

u

5767

u

5768

07051 07053

Malla de tancament tipus "RIVISA" amb pals totalment col·locada

07053

Fita quilomètrica amb placa de 40x60 cm, amb revestiment reflectant EG classe RA1, inclòs
suport rectangular d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, elements de fixació i fonament de suport

Atenuador d'impactes SAFE END

07039 07041 07045 07040
07042 07046

Terminal de 2,04 m

07039 07041 07045 07040
07042 07046

Terminal de 4 m

07039 07041 07045 07040
07042 07046

Transició de BIRSTA a barrera biona

07039 07041 07045 07040
07042 07046

m

Reposició d'ampit metàl·lic amb nivell de contenció H2

07035 07092

5769

m

Reposició d'ampit metàl·lic amb nivell de contenció H3

07035 07092

5770

m

Reposició d'ampit metàl·lic amb nivell de contenció H4b

07035 07092

5771

u

Extrem d'ampit metàl·lic homologat

07035

5782

u

Fita semiquilomètrica amb placa de 40x24 cm, amb revestiment reflectant HI classe RA2,
inclòs suport rectangular d'acer galvanitzat de 50x30x1,5 mm, elements de fixació i fonament
de suport

5783

u

Panell direccional de 165x45 cm, amb revestiment reflectant HI classe RA2, inclosos elements
de fixació al suport, sense incloure el suport

5784

u

Punt de subjecció de panell direccional incloses les bases de subjecció

5785

u

5786

u

Fita color verd de sobre barrera (fita aresta per carreteres de doble sentit)

5787

u

Panell direccional de 80x40 cm, amb revestiment reflectant HI classe RA2, inclosos elements
de fixació al suport, sense incloure el suport

5788

m

5789

u

Fita hectomètrica amb placa de 40x40 cm, amb revestiment reflectant HI classe RA2, inclòs
suport rectangular d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, elements de fixació i fonament de suport

Malla de filferro galvanitzat de simple torsió, de 50mm de pas de malla i 2,7mm de diàmetre
Fita hectomètrica amb placa de 40x40 cm, amb revestiment reflectant EG classe RA1, inclòs
suport rectangular d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, elements de fixació i fonament de suport
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Fita quilomètrica amb placa de 60x60 cm, amb revestiment reflectant HI classe RA2, inclòs
suport rectangular d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, elements de fixació i fonament de suport
Fita quilomètrica amb placa de 60x80 cm, amb revestiment reflectant HI classe RA2, inclòs
suport rectangular d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, elements de fixació i fonament de
suport

58. SENYALIZACIÓ
5801

5801N

5802

m

Premarcatge per al pintat de marques viàries

05011
05013
05015
05017
05019
05021
05023
05025
05041
05043
05045

05011N
05013N
05015N
05017N
05019N
05021N
05023N
05025N
05041N
05043N
05045N

05012
05014
05016
05018
05020
05022
05024
05040
05042
05044

05012N
05014N
05016N
05018N
05020N
05022N
05024N
05040N
05042N
05044N

Premarcatge per al pintat de marques viàries en horari nocturn

05011
05013
05015
05017
05019
05021
05023
05025
05041
05043
05045

05011N
05013N
05015N
05017N
05019N
05021N
05023N
05025N
05041N
05043N
05045N

05012
05014
05016
05018
05020
05022
05024
05040
05042
05044

05012N
05014N
05016N
05018N
05020N
05022N
05024N
05040N
05042N
05044N

Marcatge per al pintat de marques viàries per a zebrats, símbols, fletxes i textos

05031
05033
05035
05047

05031N 05032 05032N
05033N 05034 05034N
05035N 05046 05046N
05047N

Marcatge per al pintat de marques viàries per a zebrats, símbols, fletxes i textos en horari
nocturn

05031
05033
05035
05047

05031N 05032 05032N
05033N 05034 05034N
05035N 05046 05046N
05047N

m

m2

5802N

m2

5803

m

Banda permanent de 10 cm d'amplada

05076

5804

m

Banda permanent de 12 cm d'amplada

05076

5805

m

Banda permanent de 15 cm d'amplada

05076

5806

m

Banda permanent de 20 cm d'amplada

05076

5807

m

Banda provisional de 10 cm d'amplada de color groc

05076

5808

u

Senyal d'alumini, de reflectància de classe RA2, de qualsevol senyal de la sèrie de 600 mm,
inclou triangle de 900 mm i rectangle de 600x900 mm. inclosos elements de subjecció al
suport

06031 06061 06041 06071

5809

u

Senyal d'alumini, de reflectància de classe RA3, de qualsevol senyal de la sèrie de 600 mm,
inclou triangle de 900 mm i rectangle de 600x900 mm. inclosos elements de subjecció al
suport.

06031 06061 06041 06071

5811

u

Senyal d'alumini, de reflectància de classe RA2, de qualsevol senyal de la sèrie de 900 mm,
inclou triangle de 1350 mm i rectangle de 900x1350 mm. inclosos elements de subjecció al
suport

06031 06061 06041 06071

5812

u

Senyal d'alumini, de reflectància de classe RA3, de qualsevol senyal de la sèrie de 900 mm,
inclou triangle de 1350 mm i rectangle de 900x1350 mm. inclosos elements de subjecció al
suport

06031 06061 06041 06071

5814

u

Senyal d'alumini, de reflectància de classe RA2, de qualsevol senyal de la sèrie de 1200 mm,
inclou triangle de 1750 mm i rectangle de 1200x1750 mm. inclosos elements de subjecció al
suport

06031 06061 06041 06071

5815

u

Senyal d'alumini, de reflectància de classe RA3, de qualsevol senyal de la sèrie de 1200 mm,
inclou triangle de 1750 mm i rectangle de 1200x1750 mm. inclosos elements de subjecció al
suport.

06031 06061 06041 06071

5816

m2

Plafó complementari d’acer o alumini, de reflectància de classe RA1. inclosos elements de
subjecció al suport

06031 06061 06041 06071

5817

m2

Plafó complementari d’acer o alumini, de reflectància de classe RA2. inclòs elements de
subjecció al suport

06031 06061 06041 06071
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5818

m2

Plafó complementari d’acer o alumini, de reflectància de classe RA3. inclosos elements de
subjecció al suport

06031 06061 06041 06071

5821

m2

Cartell d’acer, d’una peça o en làmines, de reflectància de classe RA1. inclosos elements de
subjecció al suport

06031 06061 06041 06071
06081

5822

m2

Cartell d’acer, d’una peça o en làmines, de reflectància de classe RA2. inclosos elements de
subjecció al suport

06031 06061 06041 06071
06081

5823

m2

Cartell d’acer, d’una peça o en làmines, de reflectància de classe RA3. inclosos elements de
subjecció al suport

06031 06061 06041 06071
06081

5824

m2

Cartell d’alumini, d’una peça o en làmines, de reflectància de classe RA1. inclosos elements de 06031 06061 06041 06071
subjecció al suport
06081

5825

m2

Cartell d’alumini, d’una peça o en làmines, de reflectància de classe RA2. inclosos elements de 06031 06061 06041 06071
subjecció al suport
06081

5826

m2

Cartell d’alumini, d’una peça o en làmines, de reflectància de classe RA3. Inclosos elements de 06031 06061 06041 06071
subjecció al suport
06081

5827

m2

5828

m2

5829

m2

5831

m

5832

m

5833

Làmina adhesiva, de reflectància de classe RA1

06031 06061 06041 06071
06081

Làmina adhesiva, de reflectància de classe RA2

06031 06061 06041 06071
06081

Làmina adhesiva, de reflectància de classe RA3

06031 06061 06041 06071
06081

Suport d’acer galvanitzat, de secció rectangular de 80x40x2 mm

06031 06061 06041 06071
07047 07048

Suport d’acer galvanitzat, de secció rectangular de 100x50x3 mm

06031 06061 06041 06071
07047 07048

m

Suport d’acer galvanitzat, de secció rectangular de 120x60x4 mm

06031 06061 06041 06071

5834

m

Suport d’acer galvanitzat, de secció circular de diàmetre 60x3,2 mm

06031 06061 06041 06071

5835

u

Suport d’acer galvanitzat, en banderola amb un tram de corba, per a vorals estrets en població 06031 06061 06041 06071
o llocs especials, de secció circular de diàmetre 60x3,2 mm

5836

u

Pòrtic d’acer galvanitzat per a 3 carrils, inclòs muntatge

06031 06061

5837

u

Pòrtic d’acer galvanitzat per a 2 carrils, inclòs muntatge

06031 06061

5838

u

Banderola d’acer galvanitzat per a cartells, inclòs muntatge

06031 06061

5839

u

Pòrtic d’alumini per a 3 carrils, inclòs muntatge

06031 06061

5840

u

Pòrtic d’alumini per a 2 carrils, inclòs muntatge

06031 06061

5841

u

Banderola d’alumini per a cartells, inclòs muntatge

06031 06061

5845

Kg

Acer laminat galvanitzat

06031 06061 06041 06071
07054

5851

m

Suport d’alumini tipus MA, de diàmetre 60 mm. Inclosos tap i collarí de canvi de secció

06031 06061 06041 06071

5852

m

Suport d’alumini tipus MB, de diàmetre 76 mm. Inclosos tap i collarí de canvi de secció

06031 06061 06041 06071

5853

m

Suport d’alumini tipus MC, de diàmetre 90 mm. Inclosos tap i collarí de canvi de secció

06031 06061 06041 06071

5854

m

Suport d’alumini tipus MD, de diàmetre 114 mm. Inclosos tap i collarí de canvi de secció

06031 06061 06041 06071

5855

m

Suport d’alumini tipus ME, de diàmetre 140 mm. Inclosos tap i collarí de canvi de secció

06031 06061 06041 06071

5856

m

Suport d’alumini tipus MF, de diàmetre 140 mm. Inclosos tap i collarí de canvi de secció

06031 06061 06041 06071

5857

m

Suport d’alumini tipus MG, de diàmetre 168 mm. Inclòs tap

06031 06061 06041 06071

5858

m

Suport d’alumini tipus MH, de diàmetre 168 mm. Inclòs tap

06031 06061 06041 06071

5859

u

Placa d’ancoratge amb perns, per a qualsevol suport

06031 06061 06041 06071

5860

u

Brida de peu de fosa d’alumini per a qualsevol diàmetre

06031 06061 06041 06071

5861

m3

5863

u

Fonamentació per a plaques i panells de senyalització vertical d'alumini, amb formigó HM-20,
inclosa excavació, càrrega i transport a l'abocador del material sobrant i col·locació dels perns
d'ancoratge roscats (sense el subministre), segons plànols, totalment acabada
Senyal reflexiu d'acer galvanitzat o d'alumini HI nivell 2 triangular de 175 de costat, una cara
amb missatge (qualsevol referència de la normativa vigent) i l'altra cara gris, tipus "llibre",
inclosos elements de fixació
Annex 5. Unitats complementàries
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Senyal reflexiu d'acer galvanitzat o d'alumini HI nivell 2 triangular de 135 de costat, una cara
amb missatge (qualsevol referència de la normativa vigent) i l'altra cara gris, tipus "llibre",
inclosos elements de fixació

5864

u

06031 06061 06041 06071

5865

u

5866

u

Reposició de perns químics d'ancoratge

5870

m

Suport fusible d’acer galvanitzat, designació MD, per a senyal de trànsit. Inclou peça d’unió al
suport d’alumini de 90 mm de diàmetre. Nivell de seguretat passiva 2 segons norma UNE EN12767

06031 06061 06041 06071

5871

m

Suport fusible d’acer galvanitzat, designació ME, per a senyal de trànsit. Inclou peça d’unió al
suport d’alumini de 90 mm de diàmetre. Nivell de seguretat passiva 2 segons norma UNE EN12767

06031 06061 06041 06071

5872

m

Suport fusible d’acer galvanitzat, designació MF, per a senyal de trànsit. Inclou peça d’unió al
suport d’alumini de 90 mm de diàmetre. Nivell de seguretat passiva 2 segons norma UNE EN-

06031 06061 06041 06071

5873

m

Suport fusible d’acer galvanitzat, designació MG, per a senyal de trànsit. Inclou peça d’unió al 06031 06061 06041 06071
suport d’alumini de 140 mm de diàmetre. Nivell de seguretat passiva 2 segons norma UNE EN-

5874

m

Suport fusible d’acer galvanitzat, designació MH, per a senyal de trànsit. Inclou peça d’unió al
06031 06061 06041 06071
suport d’alumini de 140 mm de diàmetre. Nivell de seguretat passiva 2 segons norma UNE EN-

5875

m

Suport fusible per a senyal de trànsit, de diàmetre 140 mm i designació MD, construït en un sol 06031 06061 06041 06071
tram de polièster reforçat amb fibra de vidre (PRFV) i recobert amb poliolefina, segons norma
UNE EN-12899-1, nivell de seguretat passiva 2 segons norma UNE EN-12767

5876

m

Suport fusible per a senyal de trànsit, de diàmetre 168 mm i designació ME, construït en un sol 06031 06061 06041 06071
tram de polièster reforçat amb fibra de vidre (PRFV) i recobert amb poliolefina, segons norma
UNE EN-12899-1, nivell de seguretat passiva 2 segons norma UNE EN-12767

5877

m

Suport fusible per a senyal de trànsit, de diàmetre 219 mm i designació MF, construït en un sol 06031 06061 06041 06071
tram de polièster reforçat amb fibra de vidre (PRFV) i recobert amb poliolefina, segons norma
UNE EN-12899-1, nivell de seguretat passiva 2 segons norma UNE EN-12767

5878

m

Suport fusible per a senyal de trànsit, de diàmetre 219 mm i designació MG, construït en un sol 06031 06061 06041 06071
tram de polièster reforçat amb fibra de vidre (PRFV) i recobert amb poliolefina, segons norma
UNE EN-12899-1, nivell de seguretat passiva 2 segons norma UNE EN-12767

5879

m

Suport fusible per a senyal de trànsit, de diàmetre 273 mm i designació MH, construït en un sol 06031 06061 06041 06071
tram de polièster reforçat amb fibra de vidre (PRFV) i recobert amb poliolefina, segons norma
UNE EN-12899-1, nivell de seguretat passiva 2 segons norma UNE EN-12767

5880

u

Mirall convex de 60 cm de diàmetre per a trànsit, inclosos elements de subjecció

06031 06061 06041 06071

5881

u

Mirall convex de 90 cm de diàmetre per a trànsit, inclosos elements de subjecció

06031 06061 06041 06071

Pintat manual amb pintura vermella de doble component, rugosa amb microesferes

05047 05047N

Bol·lard de plàstic tipus R-401a ancorat al paviment amb spits, inclosos elements de fixació

5882

m

5883

u

Senyal d’acer, de reflectància de classe RA2, de qualsevol senyal de la sèrie de 600 mm,
inclou triangle de 900 mm i rectangle de 600x900 mm. inclosos elements de subjecció al
suport

06031 06061 06041 06071

5884

u

Senyal d’acer, de reflectància de classe RA3, de qualsevol senyal de la sèrie de 600 mm,
inclou triangle de 900 mm i rectangle de 600x900 mm. inclosos elements de subjecció al
suport.

06031 06061 06041 06071

5886

u

Senyal d’acer, de reflectància de classe RA2, de qualsevol senyal de la sèrie de 900 mm,
inclou triangle de 1350 mm i rectangle de 900x1350 mm. inclosos elements de subjecció al
suport

06031 06061 06041 06071

5887

u

Senyal d’acer, de reflectància de classe RA3, de qualsevol senyal de la sèrie de 900 mm,
inclou triangle de 1350 mm i rectangle de 900x1350 mm. inclosos elements de subjecció al
suport

06031 06061 06041 06071

5889

u

Senyal d’acer, de reflectància de classe RA2, de qualsevol senyal de la sèrie de 1200 mm,
inclou triangle de 1750 mm i rectangle de 1200x1750 mm. inclosos elements de subjecció al
suport

06031 06061 06041 06071

5890

u

Senyal d’acer, de reflectància de classe RA3, de qualsevol senyal de la sèrie de 1200 mm,
inclou triangle de 1750 mm i rectangle de 1200x1750 mm. inclosos elements de subjecció al
suport.

06031 06061 06041 06071

5895

u

Suport fusible per a senyal de lamel·les d'alumini de 2400x2400mm, i designació Mx4 MH, de
5000mm d'alçada, incloses abraçadora base i brida de 140mm de diàmetre

06031 06061 06041 06071

5896

u

Suport fusible per a senyal de lamel·les d'alumini de 2000x1600mm, i designació Mx4 MF, de
4200mm d'alçada, incloses abraçadora base i brida de 90mm de diàmetre

06031 06061 06041 06071

5897

u

2

Suport fusible per a senyal de lamel·les d'alumini de 3500x2100mm, i designació Mx4 MH, de
4700mm d'alçada incloses abraçadora base i brida de 140mm de diàmetre i esforç central
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4700mm d alçada, incloses abraçadora base i brida de 140mm de diàmetre i esforç central
5898

u

Perfil IPE 120, platina de 8 mm d'espessor i placa 20x20x8 mm per a fonamentació d'acer
galvanitzat (recuperable)

06031 06061 06041 06071

5899

m

Suport d’acer galvanitzat, de secció rectangular de 100x50x3 mm amb placa 20x20x8 mm a la
base per a fonamentació d'acer galvanitzat (recuperable)

06031 06061 06041 06071

61. INSTAL·LACIONS
6100

u

Basament d'armari d'escomesa

6101

u

Cèl·lula fotoelèctrica

6102

u

Relé termic de qualsevol intensitat

6110

u

Transformador de tensió 25000/110 o similar

6111

u

Comptador energia activa/reactiva per doble tarifa, inclòs rellotge

6114

u

Contactor trifàsic de qualsevol potència

6115

u

Amperímetre

6116

u

Voltímetre

6117

u

Fusible de potència de qualsevulla intensitat

6118

u

Semàfor 13/300 amb làmpada halògena

6119

u

Interruptor diferencial de qualsevulla intensitat

6120

u

Interruptor diferencial rearmable de qualsevulla intensitat

6121

u

Pantalla contrast 12/300

6122

u

Pantalla contrast 13/300

6123

u

Interruptor magnetotèrmic de qualsevulla intensitat

6124

u

Electrovàlvula

6125

u

Fotocèl·lula o rellotge astronòmic

6126

u

Estabilitzador de tensió i regulador de fluxe lluminós per a 15 kVA de potència, alimentació
trifàsica a 400 V de tensió i 50 Hz de freqüència

6128

u

Regulador de fluxe 20 kVA 13 kW

6129

u

Regulador de fluxe 30 kVA 20 kW

6130

u

Regulador de fluxe 45 kVA 30 kW

6131

u

Presa de terra

6132

u

Placa per a presa de terra

6133

m

2
Cable de coure fins a 16 mm per a línia de terra

08039 08040

6135

m

Cable de coure de més de 16 mm² per a línia de terra

08039 08040

6139

u

Suport per a senyal ocult amb gruix de 4m/m

08086

6140

u

Suport de 70 mm de volada

6141

u

Suport de lluminària fins a 15 m d’alçada

6143

u

Lluminària per a pas de vianants tipus “IEP.BD-10” o similar, inclosa làmpada de 100 W

6144

u

Vidres per a qualsevol llumenera

6146

u

Lluminària d’enllumenat exterior completa

6147

u

Llumenera tipus LED fins a 100 w

6148

u

Llumenera tipus LED de 100 a 200 w

6149

u

Llumenera tipus LED de més de 200 w

6150

u

Lluminària estanca de fluorescència (2 x 36) IP-55

6160

u

Làmpada halògena 12 V 50 W

6161

u

Làmpada V.S.A.P. de 100 W a 400 W

6162

u

Làmpada V.S.A.P. de 600 W
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6163

u

Làmpada V.S.A.P. de 1000 W

6164

u

Tub fluorescent de qualsevulla potència

6165

u

Sistema "DIPLO" amb balastre electrònic i dos tubs fluorescents T5 de 28w

6166

u

Indicadors de Flash de 3 focus de 200 model Xenon a 220V

6169

u

Placa control equip reductor de flux (centralitzat)

6171

u

Quadre de comandament complert amb tots els equips, incloent regulador de fluxe, sistema de
telegestió, elements de protecció transitori i permanent, quatre sortides amb diferencials amb
autorearmat. Inclou retirada de QC antic.

6172

u

Quadre de comandament complert amb tots els equips, incloent regulador de fluxe, sistema de
telegestió, elements de protecció transitori i permanent, fins a sis sortides amb diferencials
amb autorearmat. Inclou retirada de QC antic.

6173

u

Quadre de comandament complert amb tots els equips, incloent regulador de fluxe, sistema de
telegestió, elements de protecció trasitori i permanent, de set a deu sortides amb diferencials
amb autorearmat. Inclou retirada de QC antic.

6174

u

Caixa de connexió estanca o caixa portafusibles

6176

u

Connexió estanca fins a T-2

6180

u

Projector tipus LED fins a 100w, amb doble nivell intern

08074

6181

u

Projector tipus LED de 100w fins a 200w, amb doble nivell intern

08074

6182

h

Lloguer de camió cistella de seixanta-dos metres d'alçada màxima de treball

6183

u

Canvi periòdic de condensador de qualsevol capacitat

6185

u

Unió equipotencial

6187

u

Estabilitzador reductor de flux, estàtic fins a 50 KVA, inclòs subministrament, transport i
col.locació.

6188

u

Terminal local de gestió, control i registre de dades

6189

u

Marc i tapa de pericó 40x60 cm de fosa

6190

u

Marc i tapa de pericó 60x60 cm de fosa

6191

u

Bateria acumulador per a instal·lació d'energia solar

6193

u

Subministrament d'equip complert per a làmpada tipus 70w RX7 per a les balises del carril bus
VAO

6194

u

Subministrament d'equip complert per a làmpada 100 a 400w

6195

u

Subministrament d'equip complert per a làmpada 600w

6197

u

Subministrament d'equip complert per a làmpada 1000w

6198

u

Pericó 40x40x60 mm

6199

u

Pericó 60x60x80 mm

6201

u

Reposició de terminal local de gestió, control i registre de dades, inclòs rellotge astronòmic i
modem per a transmissió de dades al centre de comandament o al lloc que indiqui el director
del contracte, inclòs subministrament, transport i col.locació

6206

m

Safata metàl·lica de xapa perforada d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 50 mm i amplària 50
mm, col·locada suspesa de parament horitzontal amb elements de suport

6207

m

Safata metàl·lica de xapa perforada d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 60 mm i amplària
100 mm, col·locada suspesa de parament horitzontal amb elements de suport

6208

m

Safata metàl·lica de xapa perforada d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 60 mm i amplària
200 mm, col·locada suspesa de parament horitzontal amb elements de suport

6209

m

Safata metàl·lica de xapa perforada d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 75 mm i amplària 75
mm, col·locada suspesa de parament horitzontal amb elements de suport

6210

m

Safata metàl·lica de xapa perforada d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 75 mm i amplària
150 mm, col·locada suspesa de parament horitzontal amb elements de suport

6211

m

Canal metàl·lica de planxa d'acer llisa, de 50x95 mm, muntada superficialment

6212

m

Canal metàl·lica de planxa d'acer llisa, de 100x115 mm, muntada superficialment

6213

m

Canal metàl·lica de planxa d'acer llisa, de 100x200 mm, muntada superficialment
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6214

m

Canal metàl·lica de planxa d'acer llisa, de 100x300 mm, muntada superficialment

6311

u

Caixa derivació per a túnel de 360x360mm inclòs regeter i portafusibles

6312

m

6313

m

6314

m

6331

u

Detector de doble sonda o magnètic de mesurador de capacitat de trànsit

6361

u

Bucle inductiu

6362

u

Equip de mesura intel.ligent per elaboració de paràmetre de tràfic

6364

u

Detector electrònic de vehicles a llaç inductiu amb dos canals.

6365

u

Llaç electromagnètic per detecció de vehicles de 2,13x1,52m

6376

u

Modem de comunicacions V-42

6377

u

Conexió a línia telefònica o TRAC

6401

u

Penjador de semàfor

08077

6402

u

Columna semafòrica completa

08077

6403

u

Bàcul semafòric complet fins a 6,5 m d’alçada i fins a 5,5 m de ploma

08077

6404

u

Cimentació per columna o suport

08086

6406

u

Subministrament i instal·lació de braç per a dues lluminàries amb 1,5m de llargària per costat i
a 10º d'inclinació. Inclou el desmuntatge i retirada del suport antic amb camió grua

6411

u

Semàfor 12/200 AA de 2 cossos

08077

6412

u

Semàfor 13/200 RAV de 3 cossos

08077

6421

u

Regulador semafòric cruïlles de qualsevol tipus

08077

6422

u

Targeta control semafòric

6423

u

Sistema de gestió i control d'interes. remotes fins a 5 crüilles

6424

u

Incorporació de cruïlla addicional al sistema de gestió i control

6425

u

Regulador semafòric fins a 8 grups amb capacitat per microreg.

6426

u

Ampliació targeta de sortides per 2 grups semafòrics

6427

u

Caixa d'escomesa metàl·lica de 1235 x 640 x 300 amb clau mod Jis companyia

6428

u

Temporitzador mod XMD 220V

6431

u

Bombeta de semàfor

6432

u

Bombeta halògena de semàfor

6441

u

Òptica de semàfor

6442

u

Òptica de semàfor halògena

6443

u

Òptica per semàfor de Æ 200 mm color vermell o ambre

08078 08079 08080 08081

6444

u

Òptica per semàfor de Æ 200 mm color verd

08078 08079 08080 08081

6445

u

Òptica per semàfor de Æ 300 mm color vermell o ambre

08078 08079 08080 08081

6446

u

Òptica per semàfor de Æ 300 mm color verd

08078 08079 08080 08081

6447

u

Òptica per semàfor de Æ 200 mm color vermell o ambre de leds, inclòs subministrament
transport i col.locació

08078 08079 08080 08081

6448

u

Òptica per semàfor de Æ 200 mm color verd de leds, inclòs subministrament transport i
col.locació.

08078 08079 08080 08081

6449

u

Òptica per semàfor de Æ 300 mm color vermell o ambre leds, inclòs subministrament,
transport i col.locació.

08078 08079 08080 08081

6450

u

Òptica per semàfor de Æ 300 mm color verd de leds, inclòs subministrament transport i

08078 08079 08080 08081

Tub flexible corrugat de PE de DN 63 mm

08031 08032 08033 08034
08035

Tub flexible corrugat de PE de DN 90 mm

08031 08032 08033 08034
08035

Tub flexible corrugat de PE de DN 110 mm

08031 08032 08033 08034
08035
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col.locació.
6451

u

Portalàmpades de semàfor

6461

u

Mirall convex de diàmetre 60cm per a trànsit, col.locat, inclòs elements de subjecció i
subministrament.

6462

u

Mirall convex de diàmetre 90cm per a trànsit, col.locat, inclòs elements de subjecció i
subministrament.

6505

u

Substitució baixant bàcul

6522

u

Targeta de control de mesurador de CO (tipus presa única)

6525

u

Sensor CO i tap roscat (tipus presa única)

6526

u

Detector de CO complet tipus presa única

6581

u

Transductor monitor de vibracions amb cable

6582

u

Equip SPM monitor mesurament vibracions ventilador

6591

u

Joc de bateries d’arrancada grup electrogen

6592

u

Automatisme arrencada / parada grup electrogen

6593

u

Filtres, refrigeradors i lubricants de qualsevol grup electrogen

6594

l

Gas-oil per a grup electrogen

6673

u

Placa de leds per a zona alfanumèrica de 320mm

6675

u

Placa de leds per a zona alfanumèrica de 210mm

6677

u

Placa CPU

6681

u

Equip de control electrotècnic per senyals de LED's

6682

u

Equip regulador / carregador de panell solar de LED

08086

6683

u

Placa solar per a senyal ocult de LED

08086

6684

u

Armari per a bateries i regulador de càrrega

08086

6685

u

Bateria de gel 6v i 110 Ah

08086

6686

u

Suport de fixació de mòdul fotovoltaic

08086

6687

u

Columna de 8m i 4mm de gruix mixta, amb 60 mm de diàmetre en punta

08086

6688

u

Subministrament de bomba d'aigua per a passos inferiors de 1,2Kw potència mínima

6689

u

Sensor intel·ligent de l'estat del paviment model IPS5100/WB o similar, inclòs sensor de
temperatura de subsòl, per a estació meteorològica

6690

u

Placa solar de 12 w

6691

u

Acumulador de gel de 12 v i 15 Amp.

6692

u

Cata d'1 m per a localització d'obstruccions

72. PER REPARACIÓ DE FORMIGÓ (I/O EL SEU ARMAT)
7220

m2

Impermeabilització de paraments verticals i horitzontals de formigó, amb 1,8 kg/m2 emulsió
bituminosa catiònica

7223

m2

Bufat mitjançant aire a pressió per a l'eliminació de pols, brutícia i material mal adherit, fins i tot 10107
neteja i retirada dels productes sobrants al punt de gestió de residus

80. MALLES I ANCORATGES
8001

m

8002

u

8003

m

8004

m

8005

u

8006

m2

Cablejat de fil d’acer de diàmetre 12 mm

20207 20203 20204 20205
20206

Piqueta de diàmetre 12 mm i longitud 40 cm per a ajust de la malla al talús

20207 20203 20204 20205
20206

Formació d'embocadura amb piquetes d'acer corrugat

20207 20203 20204 20205

Formació d'embocadura amb perfils metàl·lics

20207 20203 20204 20205
20206

Subministrament i col·locació de grapa d'acer en forma d'"U"

20207

Malla de triple torsió per a reparacions

20207
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m2
Desmuntatge i retirada de malla de triple torsió existent sobre el talús per trobar-se malmesa o
trencada, sense reaprofitament de la malla, ni retirada d'ancoratges, ni d'elements de fixació

20101
20204
20302
20306
20310
20314

20103
20205
20303
20307
20311

20104
20206
20304
20308
20312

20203
20301
20305
20309
20313

81. FORMIGÓ PROJECTAT
8101

m2

8102

m

3

8103
8104

Tractament superficial de color al formigó projectat

20314

Colorant per al formigó projectat

20314

m2

Malla d’armadura de 150x150x6 mm, ancorada i adossada al terreny amb piquets de longitud
40 cm

20314

kg

Fibres de polietilè per al formigó projectat. Fibres de polietilè o similar, amb una dosificació a
definir per al reforçament del formigó projectat

20314

Malla de cable addicional per al tancament inferior, degut a les irregularitats del terreny, de
barrera dinàmica de entre 500 i 2.000 kJ, inclosos els ancoratges necessaris i el lligat a la
barrera, segons instruccions del fabricant

20314

82. BARRERES
8201

m2

8202

m

2

Malla de cable addicional per al tancament inferior, degut a les irregularitats del terreny, de
barrera dinàmica de energia entre 3.000 i 5.000 kJ, inclosos el ancoratges necessaris i el lligat
a la barrera, segons instruccions del fabricant

90. ALTRES
9400

Km

9401

u

9402

Elaboració del mapa tèrmic de tota la xarxa de carreteres de l'àmbit en les condicions de serè,
ennuvolat i intermèdi, en format editable i en format integrable en el GIS corporatiu del DTES

00506

Subministrament i instal·lació d'estació meteorològica automàtica ubicada a peu de carretera,
dotada d'alimentació elèctrica mitjançant energia solar fotovoltaica, amb panell solar
fotovoltaic, columna de sustentació, bateria i regulador de càrrega; d'unitat central d'adquisició
de dades per a la mesura, emmagatzematge i transmissió de dades i imatges, especialment
concebuda per a operar a la intempèrie, que permetrà la recepció, presentació,
emmagatzematge i tractament final de tota la informació rebuda, inclòs armari metàl·lic d'acer
galvanitzat per allotjar tots els elements necessaris de manera reglamentària i amb el nivell
d'estanqueïtat adient; de conductors elèctrics de connexió entre els plafons solars i el
regulador de càrrega, entre aquest i la bateria i entre aquest i l'estació de presa de dades; de
sensor anemòmetre; de sensor de precipitació; de sensor de temperatura i humitat; de sensor
de l'estat del paviment, que ha de permetre obtenir la temperatura de superfície de la
carretera, la temperatura del subsòl, el nivell de la capa d'aigua fins a 4 mm, la temperatura de
congelació pel NaCl i la condició de la carretera (seca, humida, mullada, congelada, gel, neu,
sal residual)

00506

km

Desplaçament d'equip d'auscultació des de la base del laboratori contractat fins al punt
d'auscultació

09053 09054 09055 09056
09057 09058 09059 09060

9403

u

Lloguer d'equip deflectògraf Lacroix-03 (únicament per longituds d'auscultació < 10 km)

09053

9404

u

Lloguer d'equip deflectòmetre d'impacte (únicament per longituds d'auscultació < 10 km)

09055

9405

u

Lloguer d'equip SCRIM (únicament per longituds d'auscultació < 80 km)

09057

9406

u

Lloguer d'equip perfilòmetre làser (únicament per longituds d'auscultació < 95 km)

09059

9501

min
Servei d'helicòpter

20101
20204
20302
20306
20310
20314

20105
20205
20303
20307
20311
20207

03100
20206
20304
20308
20312

20203
20301
20305
20309
20313

Servei d'autogrua de gran tonatge entre 60 t i 100 t

20101
20205
20303
20307
20311

20207
20206
20304
20308
20312

20203
20301
20305
20309
20313

20204
20302
20306
20310
20314

9502

h

9503

u

9504

h

Jornada d'equip d'il·luminació per a treballs nocturns en talussos, inclosa torre d'il·luminació i
generador

Servei d'autogrua de gran tonatge de més de 100 t
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20307 20308 20309 20310
20311 20312 20313 20314
9505

m

20301
20305
20309
20313

Pre-perforació amb corona de diamant
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20306 20307 20308
20310 20311 20312
20314
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Annex 6:
Pressupost

Plec de prescripcions tècniques

Integral litoral

PRESSUPOST CONTRACTE CONSERVACIÓ INTEGRAL LITORAL DE BARCELONA
CODI
00
00100
00111
00200
00303
00405
00406
00505
00506
00507
00600
01
01011
01011N
01031
01031N
01032
01032N
01041
01041N
01051
01051N
01081
01081N
01105
01105N
01111
01111N
01112
01112N
01113
01113N
01121
01121N
01122
01122N
01123
01123N
01131
01131N
01150
01151
01152
01152N
01154
01154N
01156
01156N
02
02041
02051
02054
02071
02081
02102
02111
02112
02122
02123
02124
02125
02126
02127

UT
u
u
u
u
Km
Km
u
u
u
u
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m
m
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m
m
h
u
m2
m2
m2
m2
m2·cm
m2·cm
m
m
m
m2
m
m
u
u
m
m
m
m
m
m

02128

m

02129

m

02141
02150

m
m

02151

m

02152

m

02153

m

02154
02161
02162
02162N
03
03013
03017
03018
03019
03021
03032
03033
03034
03035
03036
03037

u
u
u
u
Hm²
m2
Hm²
Hm²
m2
u
m
u
u
u
u

03038

ut

03041
03051
03052
03053
03059
03060
03061

m2
m2
m2
m2
u
m2
Km

OPERACIÓ
OPERACIONS DE VIGILÀNCIA I AJUDA A LA VIALITAT
Serveis de vigilància i d’ajuda a la vialitat les 24 hores (inclòs caps de setmana)
Servei d'urgències i reparació d'avaries d'instal·lacions d'enllumenat
Serveis del Centre de Conservació i Comunicacions
Disponibilitat de l'equip de maquinària hivernal
Extensió preventiva de sal (fundents inclosos)
Extensió curativa de sal (fundents inclosos) i neteja de neu o gel amb tascó
Manteniment d'estació meteorològica
Servei d'informació meteorològica
Sensorització de sitja
Servei d'operador de sala d’explotació viària
OPERACIONS DE CONSERVACIÓ
PAVIMENTS
Tapar sots amb aglomerat en fred
Tapar sots amb aglomerat en fred en horari nocturn
Reparació de flonjalls fins a 8 m2 / Km
Reparació de flonjalls fins a 8 m2 / Km en horari nocturn
Reparació de flonjalls de més de 8 m2 / Km
Reparació de flonjalls de més de 8 m2 / Km en horari nocturn
Apedaçament local d'aglomerat fins a 100 m2 / Km
Apedaçament local d'aglomerat fins a 100 m2 / Km en horari nocturn
Apedaçament generalitzat d'aglomerat de més de 100 m2/km
Apedaçament generalitzat d'aglomerat de més de 100 m2/km en horari nocturn
Reparació d'escantells
Reparació d'escantells en horari nocturn
Reparació o col·locació de paviment antilliscant
Reparació o col·locació de paviment antilliscant en horari nocturn
Microaglomerat en fred MICROF 5
Microaglomerat en fred MICROF 5 en horari nocturn
Microaglomerat en fred MICROF 8 amb fibres
Microaglomerat en fred MICROF 8 amb fibres en horari nocturn
Microaglomerat en fred MICROF 11 amb fibres
Microaglomerat en fred MICROF 11 amb fibres en horari nocturn
Capa d'aglomerat de qualsevol tipus (> 500 m 2 / Km)
Capa d'aglomerat de qualsevol tipus (> 500 m 2 / Km) en horari nocturn
Capa d'aglomerat de qualsevol tipus en zones localitzades (fins a 500 m 2 / Km)
Capa d'aglomerat de qualsevol tipus en zones localitzades (fins a 500 m 2 / Km) en horari nocturn
Capa de trànsit Ultrafina
Capa de trànsit Ultrafina en horari nocturn
Segellat d'esquerda
Segellat d'esquerda en horari nocturn
Trasllat de maquinària en góndola
Trasllat d'equip d'aglomerat en calent des del seu centre de treball
Retexturitzat del ferm per a incrementar el CRT mitjançant hidrodesbast
Retexturitzat del ferm per a incrementar el CRT mitjançant hidrodesbast en horari nocturn
Granallat de paviment per a recuperar CRT
Granallat de paviment per a recuperar CRT, en horari nocturn
Reciclat per cm de gruix de formigó asfàltic ''in situ'' amb emulsió
Reciclat per cm de gruix de formigó asfàltic ''in situ'' amb emulsió, en horari nocturn
DRENATGES
Reperfilament de cuneta no revestida i del peu de desmunt
Reparació i neteja de cunetes no revestides
Reparació i neteja de cunetes no revestides en coronament de talussos
Reparació de cunetes revestides
Revestiment de cunetes
Reparació o construcció baixants verticals amb tub PVC
Reparació o construcció de baixants i embocadures
Protecció de baixants d'aigües verticals, mitjançant perfil metàl·lic "U" 230 x 230 mm de 1,5 mm
Reposició d'obres de pas de tipus 1 (llum ≤ 0,40 m)
Reposició d'obres de pas de tipus 2 (0,40 < llum ≤ 0,80 m)
Reposició d'obres de pas de tipus 3 (0,80 < llum ≤ 1,20 m)
Reposició d'obres de pas de tipus 4 (1,20 < llum ≤ 1,80 m)
Reposició d'obres de pas de tipus 5 (1,80 < llum ≤ 2,20 m)
Reposició d'obres de pas amb caixó de formigó de 2,00 x 2,00 m.
Reposició d'obres de pas amb tub de polietilè de doble paret estructurada SN-2 (0,40 < diàmetre ≤
0,60 m)
Reposició d'obres de pas amb tub de polietilè de doble paret estructurada SN-2 (0,60 < diàmetre ≤
0,80 m) .
Reposició de dren subterrani
Construcció de pou de registre de secció quadrada de 60x60 cm o de 60 cm de diàmetre
Construcció de pou de registre entre > 60 cm i ≤ 1,00 m de diàmetre o de secció quadrada entre > 60
cm i ≤ 1,00 m de costat
Construcció de pou de registre entre > 1,00 m i ≤ 1,50 m de diàmetre o de secció quadrada entre >
1,00 m i ≤ 1,50 m de costat
Construcció de pou de registre entre > 1,50 m i ≤ 2,00 m de diàmetre o de secció quadrada entre >
1,50 m i ≤ 2,00 m de costat
Contrucció d'embornal sifònic de calçada
Reparació del cos d'arqueta, pou de registre, bunera o embornal
Reparació o reposició de tapa o reixa d'arqueta, pou de registre o embornal
Reparació o reposició de tapa o reixa d'arqueta, pou de registre o embornal, en horari nocturn
PLANTACIONS, NETEGES I TALUSSOS
Repicat, sega i neteja de zona enjardinada entre barrera 'New Jersey'
Sega de rotonda, illeta, àrea de descans, zona de vegetació no arbustiva o llocs singulars
Sega d'herba amb aspiració
Sega d'herba sense aspiració
Tractament amb herbicides no residuals
Tala i/o esporgada d'arbustos
Tala i/o esporgada de bardisses
Tala d'arbres de 15 cm a 40 cm de diàmetre
Tala d'arbres de més de 40 cm de diàmetre
Esporgada d'arbres fins a 15 cm de diàmetre
Esporgada d'arbres de més de 15 cm de diàmetre
Tala i esporgada generalitzada en marges de carretera dins de domini públic expropiat, i de durada
d’execució d'un dia de treball
Estassada de vegetació pertorbadora
Plantació d'herba amb hidrosembradora
Plantació en illots, marges i zones de repòs
Reg de plantacions
Neteja manual o mecànica de passos sota barrera rígida de formigó "New Jersey"
Neteja de paviments drenants amb aigua a pressió i aspiració
Neteja de calçades i àrees adjacents
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IMPORT TOTAL
LOT

PREU UNITARI

AMIDAMENT TOTAL LOT

30.033,71
798,94
7.585,50
5.679,46
7,08
11,36
140,00
1.200,00
3.600,00
27.000,00

48,000
48,000
48,000
60,000
20.000,000
5.000,000
192,000
20,000
1,000
48,000

1.441.618,08
38.349,12
364.104,00
340.767,60
141.600,00
56.800,00
26.880,00
24.000,00
3.600,00
1.296.000,00

11,13
12,80
60,76
65,62
30,38
32,81
6,69
7,23
4,49
4,85
2,66
2,87
57,83
62,46
1,60
1,73
2,00
2,16
2,20
2,38
2,28
2,46
5,40
5,83
4,20
4,54
3,08
3,33
58,91
2.150,00
0,90
0,97
2,20
2,38
0,47
0,51

2.000,000
400,000
18,000
18,000
36,000
36,000
5.000,000
20.000,000
202,000
202,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
200,000
200,000
4,000
4,000
2,000
2,000
2,000
1.200,000
4,000
4,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000

22.260,00
5.120,00
1.093,68
1.181,16
1.093,68
1.181,16
33.450,00
144.600,00
906,98
979,70
5,32
5,74
115,66
124,92
3,20
3,46
4,00
4,32
4,40
4,76
456,00
492,00
21,60
23,32
8,40
9,08
6,16
3.996,00
235,64
8.600,00
1,80
1,94
4,40
4,76
0,94
1,02

1,37
3,61
3,48
30,38
13,45
41,34
28,65
149,66
96,62
115,25
175,30
455,23
705,23
884,22

2.000,000
1.000,000
2,000
20,000
60,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000

2.740,00
3.610,00
6,96
607,60
807,00
82,68
57,30
299,32
193,24
230,50
350,60
910,46
1.410,46
1.768,44

90,40

2,000

180,80

93,71

2,000

187,42

31,29
202,30

2,000
2,000

62,58
404,60

287,10

2,000

574,20

396,27

2,000

792,54

589,23

2,000

1.178,46

156,33
374,00
96,25
110,69

2,000
2,000
2,000
2,000

312,66
748,00
192,50
221,38

1.580,31
0,12
1.023,77
790,16
0,07
7,54
1,26
117,12
390,28
35,00
101,69

30,000
2,000
2,000
800,000
349.785,700
5.000,000
2,000
140,000
30,000
30,000
8,000

47.409,30
0,24
2.047,54
632.128,00
24.485,00
37.700,00
2,52
16.396,80
11.708,40
1.050,00
813,52

2.500,00

30,000

75.000,00

0,60
1,21
6,23
0,11
3,29
0,22
89,41

47.148,433
4,000
2,000
2,000
18.000,000
2,000
2,000

28.289,06
4,84
12,46
0,22
59.220,00
0,44
178,82
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CODI

UT

OPERACIÓ

PREU UNITARI

AMIDAMENT TOTAL LOT

03062

Km

60,36

10.000,000

03063

ut

37,49

4.200,000

157.458,00

03064
03065
03066
03067
03068
03069
03070
03071
03072
03073
03074
03075
03076
03077
03078
03079
03080
03081
03082
03083
03084
03085
03086
03087
03088
03089
03090
03091
03092
03093
03094
03095

m
m
Hm²
m2
m2
m2
m2
u
u
m2
u
u
m
m
m
m
m
m2
m
m
m
m
u
m2
m2
m
u
u
m
m
m2
m

0,25
0,11
399,07
4,49
17,84
0,18
0,25
10,87
42,33
0,90
35,21
12,41
4,26
12,06
10,07
2,40
8,50
2,20
62,59
89,41
17,84
0,22
4,49
4,49
27,74
4,55
0,16
3.578,93
0,16
53,87
51,80
1,22

2,000
2,000
2.027,114
720,000
100,000
2,000
2,000
500,000
2,000
2,000
11.350,000
1.200,000
2,000
25.000,000
2.000,000
200.000,000
2,000
2,000
2,000
4.800,000
2,000
2,070
1.400,000
8,000
2,000
2,000
4,000
2,000
1.300.000,000
2,000
2,000
2,000

0,50
0,22
808.960,38
3.232,80
1.784,00
0,36
0,50
5.435,00
84,66
1,80
399.633,50
14.892,00
8,52
301.500,00
20.140,00
480.000,00
17,00
4,40
125,18
429.168,00
35,68
0,46
6.286,00
35,92
55,48
9,10
0,64
7.157,86
208.000,00
107,74
103,60
2,44

03100

m3

39,25

2,000

03102
03104
03105
03106
03131
03132
04
04071
04081
04101

m2
m3
m3
m3
m
m

2,50
34,23
22,13
11,62
1,23
29,55

2,000
4.001,000
8.650,000
2,000
4.000,000
1.470,000

62,50
95,75
67,07

2,000
2,000
2,000

125,00
191,50
134,14

04102

m³

Neteja de calçada amb escombradora mecànica
Retirada d'animals morts o altres objectes pertorbadors, fora del servei de vigilància i ajuda a la
vialitat
Neteja de rigola i/o vorera en túnel
Neteja de rigola en travesseres o illetes
Retirada de deixalles als vorals, voreres, marges, mitjanes i zones d'estacionament i repòs
Neteja de cartells publicitaris
Esborrament de pintades
Neteja de paviments no drenants, amb aigua a pressió
Neteja d'àrees de descans i repòs
Neteja de paperera
Neteja de contenidor
Neteja de paviments en zones localitzades amb mitjans especials
Neteja d'arqueta, pou de registre, o bunera
Neteja d'embornal
Neteja de dren subterrani o rec de via ("caç")
Neteja de col·lectors
Neteja de baixants
Neteja manual o mecànica de cunetes revestides
Neteja de malla de protecció
Neteja de llera
Neteja d'obres de pas amb mànega d'aigua a pressió
Neteja manual d'obres de pas inferiors, incloses escales i papereres
Neteja mecànica d'obres de pas
Neteja mecànica d'arestes de calçada
Neteja de senyal o cartell petit (S ≤ 1m2)
Neteja de cartell gros (S > 1 m2)
Neteja de cartell amb dissolvent especial, fora del servei de vigilància i ajuda a la vialitat
Neteja de barrera de seguretat o barana de pont, amb mitjans manuals o aigua a pressió
Neteja de reflectors
Neteja trimestral de senyals, fites quilomètriques, captafars i portes d'accés a les galeries
Neteja trimestral de senyals, cartells petits, fites quilomètriques o captafars
Neteja de dren "californià"
Neteja de cartell de pòrtic o banderola
Neteja i retirada de productes a les voreres dels túnels
Neteja de bosses de material acumulat sota la malla de triple torsió, inclou l'obertura de les peces de
malla, trencant-la en cas necessari, i neteja dels materials al peu del talús
Sanejament de material meteoritzat, inestable o solt
Retirada d'aterraments fins a un volum de 10 m 3/Km
Retirada d'aterraments de volum > 10 m 3/Km ≤ 50 m3/Km
Retirada d'aterraments de un volum > 50 m 3/Km
Retirada de corró lateral de terres sota barrera de seguretat tipus "biona"
Neteja de volta i parets laterals de túnels amb màquina de rentat d'alt rendiment
OBRES DE FÀBRICA
Col·locació o reposició d'escullera
Col·locació o reposició de gabions
Construcció/reparació de mur de pedra/fàbrica amb morter hidràulic.
Construcció o reparació de mur de formigó HM-20 en massa en peu de talús de terraplè d’alçada
variable

IMPORT TOTAL
LOT
603.600,00

93,54

2,000

187,08

04103

m³

Construcció o reparació de mur de formigó armat HA-25 en peu de talús o terraplè d’alçada variable

114,10

2,000

228,20

04104
04111
04121
04131
04141
04142
04151
04161
04161N
04162
04162N
04163

m2
m3
m
m2
m2
m2
m3
m
m
m
m
m

32,13
90,23
50,98
13,45
71,55
9,21
123,25
300,00
345,00
130,00
149,50
230,00

2,000
2,000
2,000
4.000,000
40,000
2,000
2,000
60,000
40,000
2,000
2,000
2,000

04163N

m

264,50

2,000

04164

m

224,91

120,000

26.989,20

04164N

m

258,65

80,000

20.692,00

04910

m2

35,75

2,000

71,50

04911
04912
04919
05
04914
04913

m2
m
m

13,45
12,25
11,62

2,000
2,000
2,000

26,90
24,50
23,24

3,55
4,78

33.000,000
4,000

05011

m

0,31

4,000

05011N

m

0,33

5.200,000

05012

m

0,35

4,000

05012N

m

0,38

1.600.000,000

05013

m

0,44

4,000

05013N

m

0,48

340.000,000

05014

m

0,68

4,000

05014N

m

0,73

60.000,000

05015

m

0,86

4,000

05015N

m

0,93

13.000,000

05016

m

0,45

2,000

0,90

05016N

m

0,49

2,000

0,98

05017

m

0,52

2,000

1,04

05017N

m

Construcció o reparació d’aplacat de pedra en mur de formigó
Formigó en recolzaments o soleres
Construcció o reparació de murets de fins a 1,00 m d'alçària per a protecció de despreniments
Col·locació o reposició de malla fixada a pals fins a 1,50 m d'alçada
Reparació de fàbriques defectuoses
Col·locació o reparació de vorera
Formigó en reposició d'alçats d'obres de pas transversal i murs
Reposició o reparació de junts de dilatació en calçada (modular)
Reposició o reparació de junts de dilatació en calçada (modular) en horari nocturn
Formació o reposició de junts de dilatació amb doble tall i segellat sense apedaçat
Formació o reposició de junts de dilatació amb doble tall i segellat sense apedaçat en horari nocturn
Formació o reposició de junts de dilatació en calçada amb doble tall i segellat amb apedaçat
Formació o reposició de junts de dilatació en calçada amb doble tall i segellat amb apedaçat en
horari nocturn
Reposició o reparació de junts de dilatació en calçada amb màstic asfàltic, amb placa d'acer de
sosteniment del màstic si s'escau
Reposició o reparació de junts de dilatació en calçada amb màstic asfàltic, amb placa d'acer de
sosteniment del màstic si s'escau, en horari nocturn
Pintat de parament exterior amb pintura al dissolvent de resines de polietilè, amb una capa
d'emprimació fixadora i 2 capes d'acabat llis
Reparació o modificació d'illots
Col·locació o reparació de vorada en illetes o voreres
Protecció de coronació de talús amb vorada
SENYALITZACIÓ HORITZONTAL
Pintat de vorada en illetes o voreres amb dotació d'esferes reflectores
Pintat amb bicomponent d'interior d'illetes
Pintat de banda blanca o groga de 0,10 m d'ample amb pintura acrílica amb aigua o dissolvent,
reflectant
Pintat de banda blanca o groga de 0,10 m d'ample amb pintura acrílica amb aigua o dissolvent,
reflectant en horari nocturn
Pintat de banda blanca o groga de 0,15 m d'ample amb pintura acrílica amb aigua o dissolvent,
reflectant
Pintat de banda blanca o groga de 0,15 m d'ample amb pintura acrílica amb aigua o dissolvent,
reflectant en horari nocturn
Pintat de banda blanca o groga de 0,20 m d'ample amb pintura acrílica amb aigua o dissolvent,
reflectant
Pintat de banda blanca o groga de 0,20 m d'ample amb pintura acrílica amb aigua o dissolvent,
reflectant en horari nocturn
Pintat de banda blanca o groga de 0,30 m d'ample amb pintura acrílica amb aigua o dissolvent,
reflectant
Pintat de banda blanca o groga de 0,30 m d'ample amb pintura acrílica amb aigua o dissolvent,
reflectant en horari nocturn
Pintat de banda blanca o groga de 0,40 m d'ample amb pintura acrílica amb aigua o dissolvent,
reflectant
Pintat de banda blanca o groga de 0,40 m d'ample amb pintura acrílica amb aigua o dissolvent,
reflectant en horari nocturn
Pintat de banda blanca o groga de 0,10 m d’ample amb pintura plàstica de dos components en fred,
reflectant
Pintat de banda blanca o groga de 0,10 m d’ample amb pintura plàstica de dos components en fred,
reflectant en horari nocturn
Pintat de banda blanca o groga de 0,15 m d’ample amb pintura plàstica de dos components en fred,
reflectant
Pintat de banda blanca o groga de 0,15 m d’ample amb pintura plàstica de dos components en fred,
reflectant en horari nocturn

0,56

2,000

1,12

m3
m3
m3

m
m²
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78,50
5,00
136.954,23
191.424,50
23,24
4.920,00
43.438,50

64,26
180,46
101,96
53.800,00
2.862,00
18,42
246,50
18.000,00
13.800,00
260,00
299,00
460,00
529,00

117.150,00
19,12
1,24
1.716,00
1,40
608.000,00
1,76
163.200,00
2,72
43.800,00
3,44
12.090,00
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CODI

UT

05018

m

05018N

m

05019

m

05019N

m

05020

m

05020N

m

05021

m

05021N

Integral litoral

OPERACIÓ

IMPORT TOTAL
LOT

PREU UNITARI

AMIDAMENT TOTAL LOT

0,66

2,000

1,32

0,71

2,000

1,42

0,97

2,000

1,94

1,05

2,000

2,10

1,28

2,000

2,56

1,38

2,000

2,76

Pintat de banda blanca o groga de 0,10 m d’ample amb pintura termoplàstica en calent, reflectant

0,59

2,000

1,18

m

Pintat de banda blanca o groga de 0,10 m d’ample amb pintura termoplàstica en calent, reflectant en
horari nocturn

0,64

2,000

1,28

05022

m

Pintat de banda blanca o groga de 0,15 m d’ample amb pintura termoplàstica en calent, reflectant

0,69

2,000

1,38

05022N

m

Pintat de banda blanca o groga de 0,15 m d’ample amb pintura termoplàstica en calent, reflectant en
horari nocturn

0,75

2,000

1,50

05023

m

Pintat de banda blanca o groga de 0,20 m d’ample amb pintura termoplàstica en calent, reflectant

0,88

2,000

1,76

05023N

m

Pintat de banda blanca o groga de 0,20 m d’ample amb pintura termoplàstica en calent, reflectant en
horari nocturn

0,95

2,000

1,90

05024

m

Pintat de banda blanca o groga de 0,30 m d’ample amb pintura termoplàstica en calent, reflectant

1,25

2,000

2,50

05024N

m

Pintat de banda blanca o groga de 0,30 m d’ample amb pintura termoplàstica en calent, reflectant en
horari nocturn

1,35

2,000

2,70

05025

m

Pintat de banda blanca o groga de 0,40 m d’ample amb pintura termoplàstica en calent, reflectant

1,70

2,000

3,40

05025N

m

1,84

2,000

3,68

05031
05031N
05032
05032N
05033

m²
m²
m²
m²
m²

7,56
8,16
20,13
21,74
9,11

2,000
70.000,000
2,000
2,000
2,000

15,12
571.200,00
40,26
43,48
18,22

05033N

m²

9,84

10.000,000

98.400,00

05034

m²

20,92

2,000

41,84

05034N

m²

22,59

2,000

45,18

05035
05035N

m²
m²

9,77
10,55

2,000
3.000,000

05040

m

0,55

2,000

1,10

05040N

m

0,59

2,000

1,18

05041

m

0,70

2,000

1,40

05041N

m

0,76

2,000

1,52

05042

m

0,86

2,000

1,72

05042N

m

0,93

2,000

1,86

05043

m

0,67

2,000

1,34

05043N

m

0,72

2,000

1,44

05044

m

0,76

2,000

1,52

05044N

m

0,82

2,000

1,64

05045

m

1,06

2,000

2,12

05045N

m

1,14

2,000

2,28

05046

m

50,76

2,000

101,52

05046N

m

54,82

2,000

109,64

05047

m²

19,63

2,000

39,26

05047N

m²

21,20

2,000

42,40

05048
05048N
05051
05051N
05052
05052N
05053
05053N
05054
05054N
05074
05075
05076
06

u
u
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
u
u
m

2,73
2,95
39,41
42,56
15,50
16,74
11,74
12,68
22,30
24,08
900,00
2.200,00
4,50

2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000

5,46
5,90
78,82
85,12
31,00
33,48
23,48
25,36
44,60
48,16
1.800,00
4.400,00
9,00

06001

u

644,06

100,000

64.406,00

06001N

u

740,67

2,000

1.481,34

06031
06041
06061
06071
06081

u
u
m2
m2
m2

48,56
30,00
29,47
40,00
66,16

1.800,000
5,000
120,000
2,000
2,000

87.408,00
150,00
3.536,40
80,00
132,32

06091

u

Desmuntatge, càrrega i transport a abocador de senyal vertical o cartell petit

14,96

240,000

3.590,40

06092

u

Col·locació de pòrtic de pregàlib d'11 metres d'amplada sense incloure fonament

4.712,40

1,000

4.712,40

m
m
m
m
m
m
m
m

BARRERES DE SEGURETAT I ABALISAMENT
Alineació de barrera tipus "New Jersey" prefabricada
Col·locació de barrera tipus "New Jersey" prefabricada
Col·locació de barrera tipus "New Jersey" formigonada in situ
Reposició de barrera tipus "New Jersey" prefabricada
Reposició de barrera tipus "New Jersey" formigonada in situ
Retirada de barrera tipus "New Jersey"
Reposició d'ampit metàl·lic
Reposició de barrera de seguretat metàl·lica simple biona

48,43
80,61
71,12
87,42
95,54
55,00
70,00
11,57

1.000,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
25.000,000

07
07011
07019
07020
07021
07022
07023
07035
07039

Pintat de banda blanca o groga de 0,20 m
reflectant
Pintat de banda blanca o groga de 0,20 m
reflectant en horari nocturn
Pintat de banda blanca o groga de 0,30 m
reflectant
Pintat de banda blanca o groga de 0,30 m
reflectant en horari nocturn
Pintat de banda blanca o groga de 0,40 m
reflectant
Pintat de banda blanca o groga de 0,40 m
reflectant en horari nocturn

d’ample amb pintura plàstica de dos components en fred,
d’ample amb pintura plàstica de dos components en fred,
d’ample amb pintura plàstica de dos components en fred,
d’ample amb pintura plàstica de dos components en fred,
d’ample amb pintura plàstica de dos components en fred,
d’ample amb pintura plàstica de dos components en fred,

Pintat de banda blanca o groga de 0,40 m d’ample amb pintura termoplàstica en calent, reflectant en
horari nocturn
Pintat de zebrats amb pintura blanca acrílica amb aigua o dissolvent, reflectant
Pintat de zebrats amb pintura blanca acrílica amb aigua o dissolvent, reflectant en horari nocturn
Pintat de zebrats amb pintura blanca de dos components en fred, reflectant
Pintat de zebrats amb pintura blanca de dos components en fred, reflectant en horari nocturn
Pintat de fletxes, textos i símbols amb pintura blanca acrílica amb aigua o dissolvent, reflectant
Pintat de fletxes, textos i símbols amb pintura blanca acrílica amb aigua o dissolvent, reflectant en
horari nocturn
Pintat de fletxes, textos i símbols amb pintura blanca de dos components en fred, reflectant
Pintat de fletxes, textos i símbols amb pintura blanca de dos components en fred, reflectant en horari
nocturn
Pintat de “graella” amb pintura groga de dos components en fred, reflectant
Pintat de “graella” amb pintura groga de dos components en fred, reflectant en horari nocturn
Col·locació de ressalts mitjançant botons en banda de 0,10 m d’ample amb pintura blanca de dos
components en fred
Col·locació de ressalts mitjançant botons en banda de 0,10 m d’ample amb pintura blanca de dos
components en fred en horari nocturn
Col·locació de ressalts mitjançant botons en banda de 0,15 m d’ample amb pintura blanca de dos
components en fred
Col·locació de ressalts mitjançant botons en banda de 0,15 m d’ample amb pintura blanca de dos
components en fred en horari nocturn
Col·locació de ressalts mitjançant botons en banda de 0,20 m d’ample amb pintura blanca de dos
components en fred
Col·locació de ressalts mitjançant botons en banda de 0,20 m d’ample amb pintura blanca de dos
components en fred en horari nocturn
Col·locació de ressalts mitjançant barretes en banda de 0,10 m d’ample amb pintura blanca
termoplàstica en calent
Col·locació de ressalts mitjançant barretes en banda de 0,10 m d’ample amb pintura blanca
termoplàstica en calent en horari nocturn
Col·locació de ressalts mitjançant barretes en banda de 0,15 m d’ample amb pintura blanca
termoplàstica en calent
Col·locació de ressalts mitjançant barretes en banda de 0,15 m d’ample amb pintura blanca
termoplàstica en calent en horari nocturn
Col·locació de ressalts mitjançant barretes en banda de 0,20 m d’ample amb pintura blanca
termoplàstica en calent
Col·locació de ressalts mitjançant barretes en banda de 0,20 m d’ample amb pintura blanca
termoplàstica en calent en horari nocturn
Col·locació de bandes transversals d’alerta amb ressalts de pastilles de pintura de dos components
en fred
Col·locació de bandes transversals d’alerta amb ressalts de pastilles de pintura de dos components
en fred en horari nocturn
Pintat de superfície amb pintura de dos components en fred rugosa en vermell (RAL 3020 amb
pistola i RAL 3008R manual) i reflectant
Pintat de superfície amb pintura de dos components en fred rugosa en vermell (RAL 3020 amb
pistola i RAL 3008R manual) i reflectant en horari nocturn
Pintat d'hectòmetre
Pintat d'hectòmetre en horari nocturn
Esborrat de qualsevol marca viària amb fresadora
Esborrat de qualsevol marca viària amb fresadora en horari nocturn
Esborrat de qualsevol marca viària amb raig de sorra o granallat
Esborrat de qualsevol marca viària amb raig de sorra o granallat en horari nocturn
Esborrat de qualsevol marca viària amb aigua a pressió
Esborrat de qualsevol marca viària amb aigua a pressió en horari nocturn
Aplicació manual de microaglomerat en fred en zones localitzades
Aplicació manual de microaglomerat en fred en zones localitzades en horari nocturn
Trasllat de l’equip de pintura acrílica o de dos components en fred des del seu centre de treball
Trasllat de l’equip de pintura termoplàstica en calent des del seu centre de treball
Col·locació de banda provisional o permanent d’alt rendiment per a senyalització horitzontal
SENYALITZACIÓ VERTICAL
Col·locació, manteniment i retirada de senyalització d'encarrilament per motius diferents al
d'execució d'altres operacions, fora del servei de vigilància i ajuda a la vialitat
Col·locació, manteniment i retirada de senyalització d'encarrilament per motius diferents al
d'execució d'altres operacions, fora del servei de vigilància i ajuda a la vialitat, en horari nocturn
Recol·locació o col·locació de senyal o cartell petit (S ≤ 1m2)
Reposició de senyal o cartell petit (S ≤ 1m 2)
Recol·locació o col·locació de cartell gros (S > 1 m 2)
Reposició de cartell gros (S > 1 m 2)
Reposició, reparació o modificació de cartell de pòrtic o banderola

Annex 6. Pressupost
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19,54
31.650,00

48.430,00
161,22
142,24
174,84
191,08
110,00
140,00
289.250,00

Plec de prescripcions tècniques

Integral litoral

IMPORT TOTAL
LOT
8.678,40
45.810,00
328,80
18.400,00
684,80

CODI

UT

OPERACIÓ

PREU UNITARI

AMIDAMENT TOTAL LOT

07040
07041
07042
07045
07046

m
m
m
m
m

9,04
15,27
6,85
9,20
5,35

960,000
3.000,000
48,000
2.000,000
128,000

07047

m2

3.327,15

2,000

6.654,30

07048

m2

2.240,32

2,000

4.480,64

07049
07050
07051
07053
07054

u
u
m2
m
m2

13,66
12,46
10,83
31,15
62,10

2,000
2,000
4.000,000
2,000
2,000

27,32
24,92
43.320,00
62,30
124,20

07056

m

639,54

2,000

1.279,08

07057
07061
07063
07064
07071
07072
07074
07075
07076
07077
07091
07092
07093
07094
07111
07112

u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
m3
m
m
m
m
m

456,00
4,17
14,44
34,23
27,86
5,74
2,29
2,54
14,54
10,39
199,45
261,34
119,47
41,55
108,85
134,05

40,000
6.000,000
2.400,000
4,000
240,000
4,000
3.800,000
2,000
800,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
80,000
2,000

18.240,00
25.020,00
34.656,00
136,92
6.686,40
22,96
8.702,00
5,08
11.632,00
20,78
398,90
522,68
238,94
83,10
8.708,00
268,10

07114

m

105,50

2,000

07121

m

14,73

6.000,000

88.380,00

07142

u

627,07

2,000

1.254,14

07143

u

410,68

300,000

07152

u

102,40

4,000

07153

u

97,16

3.000,000

07161
07162
07163
07164
07165

m
u
u
m2
m2

215,12
72,24
102,33
300,22
240,00

2,000
2,000
2,000
2,000
2,000

430,24
144,48
204,66
600,44
480,00

07166

u

25.763,98

2,000

51.527,96

07167

m2

Col·locació de barrera de seguretat metàl·lica simple biona
Reposició de barrera de seguretat metàl·lica doble biona
Col·locació de barrera de seguretat metàl·lica doble biona
Reposició de banda metàl·lica de seguretat per a motoristes
Col·locació de banda metàl·lica de seguretat per a motoristes
Col·locació o reposició de panell direccional o senyal lluminós amb leds, alimentat amb bateria +
placa solar
Col·locació o reposició de panell direccional o senyal lluminós amb leds amb subministrament
elèctric
Col·locació o reposició de "cua de retorn" a la barrera de seguretat
Desmuntatge de cua de peix a barrera de seguretat
Col·locació o reposició de tanca de malla metàl·lica
Col·locació o reposició de tanca metàl·lica adaptada per a la fauna
Col·locació o reparació de pantalla acústica de qualsevol tipus de fins a 2,5 m d'alçària
Reposició o col·locació de barrera metàl·lica mòbil per a passos de mitjana VGH-900 o similar, amb
tots els elements inclosos
Obertura i neteja de pas de mitjana tipus VGH-900 o similar
Col·locació o reposició de reflectors a la barrera biona
Col·locació o reposició d'abalisament amb reflectors a la barrera rígida
Col·locació o reposició de reflectors amb placa solar en barrera biona
Col·locació o reposició de fites d'aresta per abalisament
Recol·locació de fita d'aresta per abalisament, sense subministrament de fita d'aresta nova
Col·locació o reposició d’abalisament amb ull de gat sense led
Col·locació o reposició d’abalisament amb ull de gat amb led
Col·locació o reposició d’abalisament per a l'interior del túnel
Canvi de pals tipus C o IPN per pals de secció tancada
Reparació d'ampit de pedra o rajola
Reposició o col·locació d'ampit de formigó
Reposició d’ampit mixt prefabricat
Col·locació d'ampit mixt prefabricat
Col·locació o reposició de barana metàl·lica convencional de reixa
Reparació de barana metal·lica tipus "C" (pernil)
Col·locació o reposició de barana tubular sobre ampit de formigó amb passamà tubular de 80 mm de
diàmetre i 2 mm de gruix, amb suports cada 0,75 m de 18 cm d'alçària d'acer galvanitzat en calent,
incloent-hi material d'ancoratge i accesoris
Repintat de barana metàl·lica
Col·locació o reposició d'abalisament amb fita de vèrtex de 180 cm de diàmetre, per a bifurcació,
amb revestiment reflectant DG classe RA3
Col·locació o reposició d'abalisament amb fita de vèrtex de 120 cm de diàmetre, per a bifurcació,
amb revestiment reflectant DG classe RA3
Col·locació o reposició d'abalisament amb balisa cilíndrica flexible de 75 cm d'alçada, amb base,
amb revestiment reflectant DG classe RA3
Col·locació o reposició d'abalisament amb balisa cilíndrica flexible de 75 cm d'alçada, amb
revestiment reflectant DG classe RA3
Col·locació o reposició de barrera de seguretat tipus "Safetyline" o similar
Col·locació o reposició de pals de plàstic per a passos de mitjana amb cadena inclosa
Col·locació o reposició de pals d'acer per a passos de mitjana amb cadena inclosa
Col·locació o reposició de pantalla acústica de metacrilat
Col·locació o reposició de pantalla acústica de rajola d'imitació de pedra
Subministrament i col·locació d'amortidor d'impacte sistema TRACC amb redireccionament de classe
AR1 o AR2, incloent el desmuntatge del sinistrat
Subministrament i col·locació de pantalla acústica de fusta

133,81

2,000

267,62

07168

m

131,13

2,000

262,26

21,01
105,05
1.352,52
47,31
117,86
38,96
76,43
54,32
8,36
42,26
20,15
37,54
38,71
51,84
27,05
46,81
121,24
135,48
382,88

32,000
1,000
150,000
8,000
96,000
0,000
24,000
96,000
0,000
144,000
576,000
1,000
1,000
96,000
192,000
1.152,000
192,000
8,000
4,000

36,96

2,000

73,92

19,11

2,000

38,22

19,61

280,000

28,24

2,000

56,48

20,10

2,000

40,20

13,77

2,000

27,54

3,08
35,79
27,68
3,88
4,90
8,98
10,29
10,80
18,94
27,76
37,21
47,93
119,48
8.144,08
23,30
12,71
6,98
83,98
32,18

1.120,000
2,000
2,000
16,000
1.200,000
88,000
2,000
2,000
2,000
10.000,000
10.000,000
4,000
540,000
48,000
848,000
812,000
408,000
2,000
2,000

2

08
08001
08002
08003
08004
08005
08006
08007
08008
08009
08010
08011
08012
08013
08014
08015
08016
08017
08027
08028

u
u
u
u
u
u
u
u
km
u
u
m
m
u
u
u
u
u
u

08031

m

08032

m

08033

m

08034

m

08035

m

08036

m

08037
08039
08040
08050
08052
08053
08054
08055
08056
08057
08058
08059
08060
08061
08062
08063
08064
08065
08066

m
m
m
u
m
m
m
m
m
m
m
m
u
u
u
u
u
u
u

Subministrament i col·locació de pantalla acústica amb aïllament interior i acabat de xapa metàl·lica
INSTAL·LACIONS
Revisió sistemàtica semestral de senyal lluminós fix
Revisió sistemàtica semestral de senyal lluminós variable (perill/obligació)
Revisió sistemàtica semestral de panell alfanumèric
Neteja anual de LED's variable (perill/obligació)
Neteja anual de panells alfanumèrics
Revisió sistemàtica trimestral d'equip de comunicació
Revisió sistemàtica semestral d'estació remota o central master (ERU)
Revisió sistemàtica semestral de càmera de TV
Revisió sistemàtica anual de cable de comunicacions
Revisió funcional mensual d'estacions remotes
Revisió funcional mensual càmeres de TV
Reposició de cablejat per a comunicacions
Reposició de cablejat per subministrament d'energia
Revisió funcional mensual senyals leds variable perill / obligació
Revisió funcional mensual senyal lluminós fix
Revisió funcional mensual panell alfanumèric
Revisió funcional mensual estació meteorològica
Reposició de pany al quadre de control
Reposició de làmpada i circuïts electrònics senyal LED en el quadre de control
Canalització de serveis en calçada, incloent l'excavació, reblert de rasa amb formigó HM-20, càrrega
i transport a l'abocador del material sobrant, inclòs cànon d'abocament
Canalització de serveis en desmunt, incloent l'excavació, reblert de rasa amb formigó HM-20,
càrrega i transport a l'abocador del material sobrant, inclòs cànon d'abocament
Canalització de serveis en terraplè, incloent l'excavació, reblert i compactació de rasa amb sorra i
material de l'excavació, càrrega i transport a l'abocador o lloc d'ús del material sobrant, inclòs cànon
d'abocament
Canalització de serveis en voral, incloent l'excavació, reblert de rasa amb formigó HM-20,
senyalització amb marca vial de color blau de 5 cm d'amplada, càrrega i transport a l'abocador del
material sobrant, inclòs cànon d'abocament
Canalització de serveis en mitjana, incloent l'excavació, reblert i compactació de rasa amb sorra i
material de l'excavació, reposició de terra vegetal, càrrega i transport a l'abocador o lloc d'ús del
Canalització grapada sobre un parament de fàbrica amb un tub tipus mètrica 29, per al pas de cables
elèctrics
Reposició de cablejat tetrapolar fins a 2,5 mm 2 de secció, per l'interior d'una canalització
Canalització grapada sobre parament de fàbrica amb tipus M-63, per al pas de cables elèctrics
Canalització grapada sobre parament de fàbrica amb tipus M-40, per al pas de cables elèctrics
Etiquetat de punts de llum
Reposició de cablejat tetrapolar fins a 10mm2 de secció, per l’interior d’una canalització.
Reposició de cablejat tetrapolar fins a 16 mm 2 de secció, per l'interior d'una canalització
Reposició de cablejat tetrapolar fins a 25 mm 2 de secció, per l’interior d’una canalització.
Reposició de cablejat tetrapolar fins a 35 mm 2 de secció, per l’interior d’una canalització.
Reposició de cablejat tetrapolar fins a 50 mm 2 de secció, per l’interior d’una canalització.
Reposició de cablejat tetrapolar fins 70 mm 2 de secció, per l’interior d’una canalització.
Reposició de cablejat tetrapolar fins 95 mm 2 de secció, per l’interior d’una canalització.
Reposició de cablejat tetrapolar fins 120 mm 2 de secció, per l’interior d’una canalització.
Revisió periòdica semestral d'instal·lacions d'enllumenat
Manteniment correctiu d'instal·lacions d'enllumenat
Neteja de llumenera o projector sobre suport
Neteja de llumenera o projector en túnel o parament d'obres de fàbrica
Neteja de llumenera o projector sobre baranes en obres de fàbrica
Canvi massiu de làmpada de descàrrega fins a 400 W
Canvi massiu de làmpada fluorescent
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211,00

123.204,00
409,60
291.480,00

672,32
105,05
202.878,00
378,48
11.314,56
0,00
1.834,32
5.214,72
0,00
6.085,44
11.606,40
37,54
38,71
4.976,64
5.193,60
53.925,12
23.278,08
1.083,84
1.531,52

5.490,80

3.449,60
71,58
55,36
62,08
5.880,00
790,24
20,58
21,60
37,88
277.600,00
372.100,00
191,72
64.519,20
390.915,84
19.758,40
10.320,52
2.847,84
167,96
64,36

Plec de prescripcions tècniques

CODI

UT

08067
08068
08069
08070
08071
08072
08073
08074
08076
08077
08078
08079
08080

u
u
u
u
u
m2
m2
u
u
u
u
u
u

08081

u

08082
08083
08084
08085
08086
08087
08088
08089
08090
08091

u
u
u
u
u
u
u
u
u
u

08092

u

08093

u

08094
08095
08096
08097
08098
101
10101
10107
10108
10109
201
20101
20103
20104
20105
202
20201
20202
20203
20204
20205
20206
20207
203
20301
20302
20303
20304
20305
20306
20307
20308
20309
20310
20311
20312
20313
20314
205
20501
20502
20503
20504
20505
09
09031
09032
09033
09041
09042
09043
09044
09048
09049
09050
09053
09054
09055
09056
09057
09058
09059
09060
09071
09072
50
5001
5001N

Integral litoral

OPERACIÓ
Canvi massiu de làmpada de descàrrega de 400 fins a 1000 W
Canvi massiu de projector enllumenat nocturn túnel
Canvi massiu de projector enllumenat no nocturn túnel
Pintat del suport de les lluminàries
Pintat del suport de llumenera o projector fins a 2 m d’alçada amb pintura antivandàlica
Pintat o repintat de parets, amb pintura plàstica per a exteriors
Pintat o repintat de portes o quadres de comandament amb pintura R.F.
Reposició de suport de les lluminàries
Canvi periòdic de làmpada de semàfor de les instal·lacions amb regulador
Reposició d'element de superfície de les instal·lacions semafòriques amb regulador
Substitució d'armari de comandament semafòric
Substitució d’element semafòric fins a 6,00 m d’alçada, sense suport
Substitució d’element de suport per a semàfor fins a 4,00 m d’alçada, inclòs basament
Substitució d’element de suport per a semàfor des de 4,00 m fins a 6,00 m d’alçada i fins 5,5 m de
braç, inclòs basament
Neteja periòdica de semàfor (per grup semafòric) i senyal ocult
Pintat d'element de superfície fins a 4 m d'alçada
Pintat d'element de superfície fins a 6 m d'alçada
Pintat d'armari de comandament
Recol·locació o col·locació de senyal lluminós variable de leds (perill/obligació/recomanació)
Revisió sistemàtica trimestral de detector de CO
Revisió sistemàtica anual de ventilador
Revisió bianual anàlisi vibracions de ventiladors JET reversible
Revisió quinzenal de les bombes i grup electrogen
Revisió anual de SAI
Revisió anual per al manteniment preventiu dels elements electrònics d'alta tensió, pertanyents a la
seva estació transformadora: disjuntor trifàsic, interruptor, proteccions, transformadors, interruptors
de baixa tensió, xarxa de terra, neteja i segellat dels centres de transformació
Revisió anual amb canvi de fungibles (canvi d'oli, filtres d'oli, filtres de gasoli, etc.) de grup electrogen

Revisió sistemàtica semestral d'estació de bombeig
Inspecció periòdica Reglamentària d'instal·lacions de baixa tensió (ICICT)
Inspecció periòdica Reglamentària d'instal·lacions d'alta tensió (ICICT)
Revisió sistemàtica semestral de quadre general de maniobra de ventiladors
Desratització trimestral de les instal·lacions
REPARACIÓ FORMIGÓ (INCLÒS EL SEU ARMAT)
m2·cm Reconstrucció de paraments de formigó amb morter tixotròpic
Preparació prèvia de la superfície de formigó rectificant el seu pla
m2
Reforç de la flexió de bigues mitjançant col·locació de placa de fibra de carboni Carboplate E
m
170/50/1.4
Reforç de la flexió de bigues mitjançant col·locació de placa de fibra de carboni Carboplate E
m
170/100/1.4
OPERACIONS DE SANEIG, EXCAVACIÓ, NETEJA I ESTESSADA
Fragmentació de blocs mitjançant ciment expansiu
m
3
Reperfilat de talussos en sòls mitjançant excavació
m
Reperfilat de talussos en roca
m3
Eliminació de blocs inestables en alçada, mitjançant eines manuals tipus martell pneumàtic o
m3
parpalina, inclou neteja dels materials al peu del talús
MALLES, XARXES I MEMBRANES
Substitució a peu de talús de tub per cable en malles de triple torsió
m
Reposició de contrapès en malla de triple torsió
m
Estabilització de talús amb Membrana d'alta resistència (resistència a tracció directa <125KN/ml)
m2
Estabilització de talús amb Membrana d'alta resistència (resistència a tracció directa d’entre
m2
125KN/ml i 185KN/ml)
Estabilització de talús en roca mitjançant xarxa de cable
m2
Estabilització de talús mitjançant xarxa d'anelles
m3
Estabilització de talús amb malla de triple torsió
m2
ANCORATGES I FORMIGÓ PROJECTAT
Estabilització mitjançant pern d’ancoratge (diàmetre 20mm i longitud ≤ 3m)
m
Estabilització mitjançant pern d’ancoratge (diàmetre 25mm i longitud ≤ 3m)
m
Estabilització mitjançant pern d’ancoratge (diàmetre 25mm i longitud > 3m)
m
Estabilització mitjançant pern d’ancoratge (diàmetre 32mm i longitud ≥ 3m)
m
Estabilització mitjançant pern d’ancoratge (diàmetre 40mm i longitud ≥ 3m)
m
Estabilització amb pern d’ancoratge autoperforant (R32 i longitud ≥ 3m)
m
Estabilització amb pern d’ancoratge autoperforant (R40 i longitud ≥ 3m)
m
Estabilització mitjançant ancoratge flexible de doble cable (diàmetre 14 mm i longitud ≤ 3m)
m
Estabilització mitjançant ancoratge flexible de doble cable (diàmetre 16 mm i longitud ≤ 3m)
m
Estabilització mitjançant ancoratge flexible de doble cable (diàmetre 14 mm i longitud > 3m)
m
Estabilització mitjançant ancoratge flexible de doble cable (diàmetre 16 mm i longitud > 3m)
m
Estabilització mitjançant ancoratge flexible de doble cable (diàmetre 18 mm i longitud > 3m)
m
Estabilització mitjançant ancoratge flexible de doble cable (diàmetre 20 mm i longitud > 3m)
m
Formigó projectat per via humida
m3
MICROPILOTS
Execució de micropilot armat amb tub d’acer (de 88,9 mm de diàmetre exterior i 9,0 mm de gruix
m
d'acer de límit elàstic 5.600 Kgr/cm2, perforat amb Ø=120 mm)
Execució de micropilot armat amb tub d’acer (de 127,0 mm de diàmetre exterior i 9,0 mm de gruix
m
d'acer de límit elàstic 5.600 Kgr/cm2, perforat amb Ø=200 mm)
Execució de micropilot autoperforant realitzat amb barra d'acer (tipus R32/320)
m
Execució de micropilot autoperforant realitzat amb barra d'acer (tipus R38/420)
m
Execució de micropilot autoperforant realitzat amb barra d'acer (tipus R51/550)
m
OPERACIONS DE PROG., SEGUIMENT I CONTROL
Serveis de programació, seguiment i control de l'execució
u
Inventari dels elements a conservar i reconeixement del seu estat
Km
Inventari sistemàtic amb aparell d'alt rendiment a petició de la DGIM
Km
Inspecció especial d'estructura
u
Inspecció bàsica estructura
u
Inspecció principal estructura
u
Inventari d'estructura
u
Informe de reconstrucció d'accidents
u
Inforrme de seguretat viària
u
Informe sobre aspectes d'ús i defensa
u
Auscultació amb deflectògraf Lacroix-03 en longitud auscultada < 10 km
Km
Auscultació amb deflectògraf Lacroix-03 en longitud auscultada > 10 km
Km
Auscultació amb deflectòmetre d'impacte en longitud auscultada < 10 km
Km
Auscultació amb deflectòmetre d'impacte en longitud auscultada > 10 km
Km
Auscultació amb aparell SCRIM en longitud auscultada < 80 km
Km
Auscultació amb aparell SCRIM en longitud auscultada > 80 km
Km
Auscultació amb perfilòmetre làser en longitud auscultada < 95 km
Km
Auscultació amb perfilòmetre làser en longitud auscultada > 95 km
Km
Auscultació de marques viàries amb equip dinàmic Ecodyn 30 en trams superiors a 75Km de línia
KmLínia
mesurada i IMD>3000
KmLínia Auscultació de marques viàries amb equip dinàmic Ecodyn 30 en xarxa no bàsica
UNITATS COMPLEMENTÀRIES
DEMOLICIÓ I MOVIMENT DE TERRES
3
Enderrocament d'elements de formigó (en massa o armat; o de fàbrica)
m
Enderrocament d'elements de formigó (en massa o armat; o de fàbrica), en horari nocturn
m3
u
u
u
u
u
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PREU UNITARI

AMIDAMENT TOTAL LOT

154,97
194,85
220,93
67,85
25,25
3,48
40,12
355,57
5,52
355,57
517,85
296,52
237,22

2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
48,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000

IMPORT TOTAL
LOT
309,94
389,70
441,86
135,70
50,50
6,96
80,24
17.067,36
11,04
711,14
1.035,70
593,04
474,44

621,63

2,000

1.243,26

7,89
33,89
101,66
33,89
3.860,43
97,94
2.500,00
984,25
77,27
1.800,00

2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
32,000
32,000
16,000
424,000
2,000

15,78
67,78
203,32
67,78
7.720,86
3.134,08
80.000,00
15.748,00
32.762,48
3.600,00

1.800,00

2,000

3.600,00

2.250,00

2,000

4.500,00

3.750,00
520,80
995,00
238,96
303,08

8,000
80,000
2,000
8,000
2,000

30.000,00
41.664,00
1.990,00
1.911,68
606,16

25,00
14,69

2,000
2,000

50,00
29,38

103,16

1,000

103,16

134,06

1,000

134,06

58,73
4,91
24,02

2,000
2,000
2,000

117,46
9,82
48,04

80,00

2,000

160,00

18,20
18,24
29,37

2,000
2,000
2,000

36,40
36,48
58,74

43,78

2,000

87,56

48,46
64,91
13,50

1.200,000
800,000
10.000,000

58.152,00
51.928,00
135.000,00

57,59
67,81
74,62
82,56
92,05
101,74
116,60
75,02
88,70
89,73
94,10
104,34
112,50
338,46

2,000
2,000
240,000
12,000
12,000
12,000
12,000
2,000
2,000
16,000
16,000
16,000
16,000
2,000

115,18
135,62
17.908,80
990,72
1.104,60
1.220,88
1.399,20
150,04
177,40
1.435,68
1.505,60
1.669,44
1.800,00
676,92

115,92

2,000

231,84

141,37

2,000

282,74

67,86
78,04
133,45

2,000
2,000
2,000

135,72
156,08
266,90

386,79
241,36
115,00
1.500,00
169,49
711,86
169,49
1.271,18
696,47
763,57
126,50
203,50
96,80
192,50
18,15
40,15
10,45
20,90

48,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000

18.565,92
482,72
230,00
3.000,00
338,98
1.423,72
338,98
2.542,36
1.392,94
1.527,14
253,00
407,00
193,60
385,00
36,30
80,30
20,90
41,80

5,75

2,000

11,50

6,64

2,000

13,28

48,31
52,17

2,000
2,000

96,62
104,34

Plec de prescripcions tècniques

CODI

UT

5002

m

2

5002N

m

2

5003

2
m ·cm

5003N

m2·cm

5004

m2·cm

5004N

2
m ·cm

5005
5005N

Integral litoral

OPERACIÓ

IMPORT TOTAL
LOT

PREU UNITARI

AMIDAMENT TOTAL LOT

4,24

2,000

8,48

4,58

2,000

9,16

0,95

10.000,000

9.500,00

1,03

160.000,000

164.800,00

0,61

2,000

1,22
1,32

0,66

2,000

m
m

Demolició de paviment de mescla bituminosa o de formigó, incloses vorades, cunetes i transport a
l'abocador autoritzat
Demolició de paviment de mescla bituminosa o de formigó, incloses vorades, cunetes i transport a
l'abocador autoritzat, en horari nocturn
Fresat per cm de gruix de paviment de mescles bituminoses, inclosa càrrega mecànica o manual,
transport a l'abocador dels materials resultants, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador, i
també la neteja de la superfície
Fresat per cm de gruix de paviment de mescles bituminoses, inclosos la càrrega mecànica o manual,
el transport a l'abocador dels materials resultants, el cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador, i també la neteja de la superfície, en horari nocturn
Fresat per cm de gruix de paviment de mescles bituminoses, inclosa càrrega mecànica o manual i
transport dels materials resultants a la central per a reciclat de la mescla i/o abassegament de
l'Administració o lloc d'ús, i també la neteja de la superfície
Fresat per cm de gruix de paviment de mescles bituminoses, inclosa càrrega mecànica o manual i
transport dels materials resultants a la central per a reciclat de la mescla i/o abassegament de
l'Administració o lloc d'ús, i també la neteja de la superfície, en horari nocturn
Tall de paviment amb serra de disc
Tall de paviment amb serra de disc en horari nocturn

5,99
6,89

280,000
2,000

5006

m

Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, fins a una fondària de 20 cm

4,00

2,000

8,00

5006N

m

4,60

2,000

9,20

5010

u

268,23

2,000

536,46

5011

m

4,13

2,000

8,26

5012

m

5,46

160,000

873,60

5013

m

24,43

2,000

48,86

5014

m

7,64

2,000

15,28

5015

m

7,21

300,000

5016

u

113,86

2,000

227,72

5017

u

231,80

2,000

463,60

5018

u

32,48

2,000

64,96

5019

u

88,49

2,000

176,98

5021
5022
5025

m3
m3
m

Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, fins a una fondària de 20 cm,
en horari nocturn
Extracció de soca d’arbre
Demolició de rigola de qualsevol tipus, amb mitjans mecànics o manuals, inclosa la base de formigó,
càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
Demolició de vorades sense rigola de qualsevol tipus, amb mitjans mecànics o manuals, inclosa la
base de formigó, càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
Arrencada de vorada en vorera sobre solera de formigó, inclosa la col.locació posterior sense
subministrament de vorada. En tasques de serveis afectats.
Demolició de vorades amb rigola de qualsevol tipus, amb mitjans mecànics o manuals, inclosa la
base de formigó, càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
Demolició de voreres amb base de formigó o paviment de formigó, amb un gruix de 20 cm de cota
mitja, incloses càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
Desmuntatge i col·locació per situar a nova rasant de marc i tapa de pous de clavegueres o altres
serveis, en obres de recobriment asfàltic, amb morter de ciment, inclou càrrega manual de runa
generada
Desmuntatge i col·locació per a situar a nova rasant de marc i tapa de pous de clavegueres o altres
serveis, en obres de recobriment asfàltic, amb morter d'alta resistència, inclou càrrega manual de
runa generada
Desmuntatge i col·locació per a situar a nova rasant de reixes de desguàs de qualsevol tipus en
obres de recobriment asfàltic amb morter de ciment, inclou càrrega manual de runa generada
Desmuntatge i col·locació per a situar a nova rasant de reixes de desguàs de qualsevol tipus en
obres de recobriment asfàltic, amb morter d'alta resistència, inclou càrrega manual de runa generada
Excavació de terreny no classificat en desmunt
Excavació en rases, pous o fonaments
Retirada de motes de l‘aresta exterior de la plataforma (ml)

4,49
10,54
1,90

2,000
168,000
2,000

8,98
1.770,72
3,80

5030

m2

Preparació de base de terraplenat o pedraplenat, estesa i compactació segons condicions del PG-3

0,88

143,000

125,84

5031

m

1,64

2,000

3,28

5032
5033

m3
m3

6,55
5,02

2,000
2,000

13,10
10,04

5035

m

3

12,54

2,000

25,08

5036

m

3

53,32

2,000

106,64

5037

m

2

9,15

2,000

18,30

5038

m3

9,52

2,000

19,04

51
5108
5109
5110

m3
m3
m3

6,15
8,09
24,07

2,000
2,000
2,000

12,30
16,18
48,14

5111

m

3

44,98

2,000

89,96

5111N

m

3

48,58

2,000

97,16

5112

m

3

53,55

2,000

107,10

5112N

m3

57,83

2,000

115,66

52
5221
5222

m2
m2

0,59
0,35

2,000
2.000,000

1,18
700,00

5222N

m

0,38

32.000,000

12.160,00

5223

m2

0,31

2,000

0,62

5223N

m

0,33

6,000

1,98

5224

m2

1,10

2,000

2,20

5224N

m

1,19

2,000

2,38

5225

t

380,00

2,000

760,00

5225N

t

410,40

2,000

820,80

5230

t

33,43

2,000

66,86

5230N

t

38,44

2,000

76,88

5240

t

52,45

2,000

104,90

5240N

t

60,32

2,000

120,64

5241

t

59,65

2,000

119,30

5241N

t

68,60

2,000

137,20

5244

t

55,20

240,000

13.248,00

5244N

t

63,48

3.840,000

243.763,20

2

3

2

2

2

Terraplenat, pedraplenat o reblert tot-ú amb sòl procedent de la pròpia obra, inclòs selecció,
matxuqueix, garbellat, càrregues i transports intermedis, estesa i compactació
Terraplenat amb sòl de préstec, inclòs estesa i compactació
Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments
Rebliment al darrera d'alçats d'estreps d'estructures de formigó i obres de drenatge transversal amb
tubs metàl·lics corrugats i voltes prefabricats de formigó, amb sòl seleccionat tipus 3, procedent de
Rebliment de grava-ciment, amb el 4% en pes de ciment, al darrera d'alçats d'estreps de formigó,
estesa i compactació segons condicions del PG-3, mesurat sobre perfil teòric
Sorrat i neteja de superfícies amb aigua a pressió controlada, eliminant taques, eflorescències,
despreniments, buidats i brutícia; i control de la pressió, perquè el parament no resulti afectat, fins i
tot neteja i retirada dels productes sobrants al punt de gestió de residus
Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent de préstec, inclòs
càrregues i transports intermedis, estesa i compactació segons condicions del PG-3, mesurat sobre
perfil teòric
ESPLANADA I SUB-BASE
Esplanada amb sòl seleccionat tipus 2, procedent de préstec, mesurada sobre perfil teòric
Esplanada amb sòl seleccionat tipus 3, procedent de préstec, mesurada sobre perfil teòric
Tot-u artificial tipus ZA25, estesa i compactació
Base de sòl-ciment de granulometria SC40 o SC20, amb ciment pòrtland amb escòria CEM II/B-S
32,5 N, elaborada a l'obra en planta, mesurada sobre perfil teòric
Base de sòl-ciment de granulometria SC40 o SC20, amb ciment pòrtland amb escòria CEM II/B-S
32,5 N, elaborada a l'obra en planta en horari nocturn, mesurada sobre perfil teòric
Base de grava-ciment de granulometria GC25 o GC20, amb ciment pòrtland amb escòria CEM II/B-S
32,5 N, elaborada a l'obra en planta, mesurada sobre perfil teòric
Base de grava-ciment de granulometria GC25 o GC20, amb ciment pòrtland amb escòria CEM II/B-S
32,5 N, elaborada a l'obra en planta en horari nocturn, mesurada sobre perfil teòric
REGS I UNITATS ASFÀLTIQUES
Reg d’emprimació amb emulsió catiònica tipus C50BF5IMP, amb una dotació de 1,5 Kg/m 2
Reg d’adherència amb emulsió catiònica tipus C60B4ADH, amb una dotació de 0,5 Kg/m 2
Reg d’adherència amb emulsió catiònica tipus C60B4ADH, amb una dotació de 0,5 Kg/m 2 en horari
nocturn
Reg d’adherència amb emulsió modificada tipus C60BP4ADH, amb una dotació de 0,35 Kg/m 2
Reg d’adherència amb emulsió modificada tipus C60BP4ADH, amb una dotació de 0,35 Kg/m 2 en
horari nocturn
Reg de curat i protecció superficial per a reciclat in situ de formigons bituminosos amb emulsió
C60B4 CUR, amb una dotació de 300 g/m 2 de betum residual i granulats de cobertura, inclosa la
neteja del granulat
Reg de curat i protecció superficial per a reciclat in situ de formigons bituminosos amb emulsió
C60B4 CUR, amb una dotació de 300 g/m 2 de betum residual i granulats de cobertura, inclosa la
neteja del granulat en horari nocturn
Emulsió bituminosa catiònica, tipus C60B7 REC per a reciclats in situ de formigons bituminosos
Emulsió bituminosa catiònica, tipus C60B7 REC per a reciclats in situ de formigons bituminosos en
horari nocturn
Mescla bituminosa en fred de qualsevol tipus per a capa de trànsit, inclosos lligant, estesa i
compactació
Mescla bituminosa en fred de qualsevol tipus per a capa de trànsit, inclosos lligant, estesa i
compactació en horari nocturn
Mescla bituminosa en calent en capa base, tipus AC22G, AC32G,AC22S o AC32S, inclosos lligant B
50/70, estesa i compactació
Mescla bituminosa en calent en capa base, tipus AC22G, AC32G,AC22S o AC32S, inclosos lligant B
50/70, estesa i compactació en horari nocturn
Mescla bituminosa en calent en capa base, tipus AC22G, AC32G,AC22S o AC32S, inclosos betum
modificat, estesa i compactació
Mescla bituminosa en calent en capa base, tipus AC22G, AC32G,AC22S o AC32S, inclosos betum
modificat, estesa i compactació en horari nocturn
Mescla bituminosa en calent per a capa de trànsit tipus AC16D, AC22D, AC16S o AC22S, inclosos
lligant B 50/70, estesa i compactació
Mescla bituminosa en calent per a capa de trànsit tipus AC16D, AC22D, AC16S o AC22S, inclosos
lligant B 50/70, estesa i compactació en horari nocturn
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1.677,20
13,78

2.163,00

Plec de prescripcions tècniques

CODI

UT

5245

t

5245N

t

5247

t

5247N

t

5248

t

5248N

t

5249

t

5249N

t

5250

t

5250N

t

5251
5251N

t
t

5252

m

2

5252N

m

2

5253

m2

5253N

m2

5254
5254N

m2
m2

5255

m

2

5255N

m

2

5256

t

5256N

t

5257
5257N
53
5350
5351
5352
5353
5354
5355
5356
5357
54

t
t
m
m
m
m
m
m
m
m

5426

u

5427
5428
5429

m
m
m

5430

m

5431

m

5432

m

5433

m

5434

m

5435

m

5436

m

5437

m

5438

m

5439

m

5440

m

5442
5444

m2
m

Integral litoral

OPERACIÓ
Mescla bituminosa en calent per a capa de trànsit tipus AC16D, AC22D, AC16S o AC22S,inclosos
betum modificat, estesa i compactació
Mescla bituminosa en calent per a capa de trànsit tipus AC16D, AC22D, AC16S o AC22S,inclosos
betum modificat, estesa i compactació en horari nocturn
Mescla discontínua per a capa de trànsit tipus BBTM8A, BBTM8B, BBTM11A o BBTM11B, inclosos
betum modificat, estesa i compactació
Mescla discontínua per a capa de trànsit tipus BBTM8A, BBTM8B, BBTM11A o BBTM11B, inclosos
betum modificat, estesa i compactació en horari nocturn
Mescla discontínua per a capa de trànsit tipus BBTM8A, BBTM8B, BBTM11A o BBTM11B, inclosos
lligant, estesa i compactació
Mescla discontínua per a capa de trànsit tipus BBTM8A, BBTM8B, BBTM11A o BBTM11B, inclosos
lligant, estesa i compactació en horari nocturn
Mescla drenant per a capa de trànsit tipus PA11 o PA16, inclosos lligant B 50/70, estesa i
compactació
Mescla drenant per a capa de trànsit tipus PA11 o PA16, inclosos lligant B 50/70, estesa i
compactació en horari nocturn
Mescla drenant per a capa de trànsit tipus PA11 o PA16, inclosos betum modificat, estesa i
compactació
Mescla drenant per a capa de trànsit tipus PA11 o PA16, inclosos betum modificat, estesa i
compactació en horari nocturn
Màstic asfàltic
Màstic asfàltic en horari nocturn
Col·locació del tractament antilliscant sobre mescles bituminoses tipus BBTM o PA: la dotació de
resina serà fins a 2,15 Kg/m2 . Inclou el segellat previ amb sorra de sílice secada al forn
Col·locació del tractament antilliscant sobre mescles bituminoses tipus BBTM o PA: la dotació de
resina serà fins a 2,15 Kg/m2 . Inclou el segellat previ amb sorra de sílice secada al forn en horari
nocturn
Reparació de tractament antilliscant existent: sanejament previ i eliminació del material deslaminat,
reparació d’escletxes amb kits del mateix producte, neteja amb mitjants adients i imprimació prèvia
de les zones deslaminades. Recol·locació del tractament antilliscant amb dotació de resina mínima
de 2,25 Kg/m2
Reparació de tractament antilliscant existent: sanejament previ i eliminació del material deslaminat,
reparació d’escletxes amb kits del mateix producte, neteja amb mitjants adients i imprimació prèvia
de les zones deslaminades. Recol·locació del tractament antilliscant amb dotació de resina mínima
de 2,25 Kg/m2 en horari nocturn
Col·locació de tractament antilliscant en color (vermell): resina i àrid pigmentats.
Col·locació de tractament antilliscant en color (vermell): resina i àrid pigmentats. en horari nocturn
Col·locació del tractament antilliscant sobre el formigó: microfressat superficial o granallat de tota la
superfície a tractar i aplicació d’imprimació
Col·locació del tractament antilliscant sobre el formigó: microfressat superficial o granallat de tota la
superfície a tractar i aplicació d’imprimació en horari nocturn
Mescla per a capa de trànsit, utilitzant una solució innovadora que suposi una millora per a l'usuari i
el gestor
Mescla per a capa de trànsit, utilitzant una solució innovadora que suposi una millora per a l'usuari i
el gestor en horari nocturn
Aportació de pols de pneumàtic fora d'ús, per via humida
Aportació de pols de pneumàtic fora d'ús, per via humida, en horari nocturn
JUNTS
Segellat i recrescut de junt elàstic i transicions de junt de mòdul
Material per a segellat i recrescut de junts elàstics i transicions
Junt de neoprè armat amb recorregut ≤ 70mm
Junt de neoprè armat amb recorregut > 70mm
Junt de neoprè armat amb recorregut > 150mm
Junt segellat amb material elàstic
Junt de betum modificat
Junt de tipus "doble tall i segellat"
ELEMENTS PREFABRICATS I PAVIMENTS
Tapa de formigó prefabricada per a pou, arqueta o bunera de qualsevulla dimensió fins a 1,00 x 1,00
m
Baixant per a talús de peces prefabricades en forma de “U” de 40 x 15 cm
Baixant per a talús de peces prefabricades en forma de “U” de 50 x 20 cm
Baixant per a talús de peces prefabricades en forma de “U” de 70 x 40 cm
Vorada de vianants bicapa de secció normalitzada A1 20x14 de peces prefabricades de formigó
rectes i corbes, d'acord amb la UNE 127340 i UNE EN 1340, inclosa excavació, base de formigó de
20 N/mm2 de resistència característica a la compressió, rejuntat amb morter i totes les feines
adients, totalment col·locada
Vorada de vianants bicapa de secció normalitzada A2 20x10 de peces prefabricades de formigó
rectes i corbes, d'acord amb la UNE 127340 i UNE EN 1340, inclosa excavació i base de formigó de
20 N/mm2 de resistència característica a la compressió, rejuntat amb morter i totes les feines
adients, totalment col·locada
Vorada de vianants bicapa de secció normalitzada A3 o A4 20x8 de peces prefabricades de formigó
rectes i corbes, d'acord amb la UNE 127340 i UNE EN 1340, inclosa excavació i base de formigó de
20 N/mm2 de resistència característica a la compressió, rejuntat amb morter i totes les feines
adients, totalment col·locada
Vorada de calçada bicapa de secció normalitzada C1 35x15 de peces prefabricades de formigó
rectes i corbes, d'acord amb la UNE 127340 i UNE EN 1340, inclosa excavació i base de formigó de
20 N/mm2 de resistència característica a la compressió, rejuntat amb morter i totes les feines
adients, totalment col·locada
Vorada de calçada bicapa de secció normalitzada C2 30x22 de peces prefabricades de formigó
rectes i corbes, d'acord amb la UNE 127340 i UNE EN 1340, inclosa excavació i base de formigó de
20 N/mm2 de resistència característica a la compressió, rejuntat amb morter i totes les feines
adients, totalment col·locada
Vorada de calçada bicapa de secció normalitzada C3 28x17 de peces prefabricades de formigó
rectes i corbes, d'acord amb la UNE 127340 i UNE EN 1340, inclosa excavació i base de formigó de
20 N/mm2 de resistència característica a la compressió, rejuntat amb morter i totes les feines
adients, totalment col·locada
Vorada de calçada bicapa de secció normalitzada C4 28x15 de peces prefabricades de formigó
rectes i corbes, d'acord amb la UNE 127340 i UNE EN 1340, inclosa excavació i base de formigó de
20 N/mm2 de resistència característica a la compressió, rejuntat amb morter i totes les feines
adients, totalment col·locada
Vorada de calçada bicapa de secció normalitzada C5 25x15 de peces prefabricades de formigó
rectes i corbes, d'acord amb la UNE 127340 i UNE EN 1340, inclosa excavació i base de formigó de
20 N/mm2 de resistència característica a la compressió, rejuntat amb morter i totes les feines
adients, totalment col·locada
Vorada de calçada bicapa de secció normalitzada C6 25x12 de peces prefabricades de formigó
rectes i corbes, d'acord amb la UNE 127340 i UNE EN 1340, inclosa excavació i base de formigó de
20 N/mm2 de resistència característica a la compressió, rejuntat amb morter i totes les feines
adients, totalment col·locada
Vorada de calçada bicapa de secció normalitzada C7 22x20 de peces prefabricades de formigó
rectes i corbes, d'acord amb la UNE 127340 i UNE EN 1340, inclosa excavació i base de formigó de
20 N/mm2 de resistència característica a la compressió, rejuntat amb morter i totes les feines
adients, totalment col·locada
Vorada de calçada bicapa de secció normalitzada C9 13x25 de peces prefabricades de formigó
rectes i corbes, d'acord amb la UNE 127340 i UNE EN 1340, inclosa excavació i base de formigó de
20 N/mm2 de resistència característica a la compressió, rejuntat amb morter i totes les feines
adients, totalment col·locada
Rajola hidràulica de 20x20x4 cm col·locada amb morter i rejuntada
Rigola prefabricada blanca o grisa de 20x20x8cm amb base de formigó totalment col·locada
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IMPORT TOTAL
LOT

PREU UNITARI

AMIDAMENT TOTAL LOT

63,60

2,000

127,20

73,14

2,000

146,28

70,50

2,000

141,00

81,08

2,000

162,16

62,10

2,000

124,20

71,42

2,000

142,84

62,10

2,000

124,20

71,42

2,000

142,84

70,50

2,000

141,00

81,08

2,000

162,16

2.398,98
2.758,83

12,018
4,000

28.830,94
11.035,32

11,30

2,000

22,60

12,20

2,000

24,40

16,30

2,000

32,60

17,60

2,000

35,20

10,50
12,08

2,000
2,000

21,00
24,16

5,00

2,000

10,00

5,40

2,000

10,80

55,20

2,000

110,40

59,62

2,000

119,24

184,48
199,24

2,000
2,000

368,96
398,48

78,07
69,88
234,16
499,80
892,50
177,61
250,00
35,00

2,000
2,000
2,000
100,000
2,000
200,000
2,000
2,000

156,14
139,76
468,32
49.980,00
1.785,00
35.522,00
500,00
70,00

66,81

36,000

2.405,16

30,73
42,13
55,32

2,000
2,000
2,000

61,46
84,26
110,64

22,40

2,000

44,80

21,48

2,000

42,96

20,34

2,000

40,68

29,69

2,000

59,38

32,77

2,000

65,54

28,14

2,000

56,28

27,72

2,000

55,44

24,55

2,000

49,10

21,69

2,000

43,38

25,91

2,000

51,82

33,22

2,000

66,44

33,69
14,50

2,000
2,000

67,38
29,00

Plec de prescripcions tècniques

CODI

UT

5445

m

5446

m

2

55
5523
5524
5525
5527
5528
5529

m3
m
m3
m3
m3
m3

5533

m

5541
5542

m3
m3

5550

Kg

5551
5554
5555
5556
5557
5558
5559
5561

Kg
m2
m2
m2
u
u
m2
u

5564

m

5565
5566
5567

m
u
u

5570

m

5571
56

m2

5601

m

2

5602

m

2

5603

m

2

5604

m

2

5605

m

2

5606

m

2

5607

m2

5622

m

3

2

2

57
5700

u

5701

u

5702
5703

u
u

5704

m

5705

m

5706

m

5708

u

5709

u

5710

u

5711

u

5712
5713

m
u

5716

u

5726

u

5727

m

5728

u

5729

u

5730

m

5731

m

5749
5750
5751
5752
5753
5754
5755

u
m
m2
m2
m
u
m

Integral litoral

OPERACIÓ

IMPORT TOTAL
LOT

PREU UNITARI

AMIDAMENT TOTAL LOT

Rigola prefabricada de morter de ciment blanc de 30 cm d'amplada i 8 cm de gruix, adossada a la
vorera, inclosa excavació, base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió i totes les feines adients, totalment col·locada

20,10

2,000

40,20

Paviment de rajola hidràulica de morter, de 20x20x2,5 cm, inclòs refinat i compactació del terreny,
base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes les feines adients

31,49

2,000

62,98

89,49
11,30
79,49
99,50
104,48
114,13

2,000
2,000
300,000
2,000
2,000
2,000

91,31

2,000

182,62

44,75
115,68

2,000
2,000

89,50
231,36

2,43

2,000

4,86

0,86
40,39
61,45
72,86
141,28
800,00
29,85
167,12

800,000
2,000
2,000
2,000
40,000
2,000
40,000
2,000

688,00
80,78
122,90
145,72
5.651,20
1.600,00
1.194,00
334,24

8,56

20,000

171,20

33,51
68,08
173,76

2,000
40,000
100,000

67,02
2.723,20
17.376,00

45,20

1,000

213,28

100,000

2,27

2,000

4,54

2,84

2,000

5,68

3,58

2,000

7,16

4,12

2,000

8,24

4,75

2,000

9,50

5,89

2,000

11,78

3,00

2,000

6,00

4,00

2,000

8,00

41,61

1.800,000

74.898,00

50,22

335,000

16.823,70

42,84
6,25

256,000
16,000

10.967,04
100,00

28,06

16,000

448,96

40,02

8.000,000

320.160,00

95,28

1.400,000

133.392,00

42,15

52,000

2.191,80

350,00

20,000

7.000,00

450,00

12,000

5.400,00

550,00

56,000

30.800,00

18,03
69,62

362,000
12,000

6.526,86
835,44

250,00

4,000

1.000,00

37,50

2.000,000

75.000,00

97,75

2,000

195,50

615,83

2,000

1.231,66

321,30

2,000

642,60

123,17

2,000

246,34

203,49

2,000

406,98

18,61
24,16
2,62
44,68
89,36
9,00
1,15

2,000
400,000
2,000
2,000
80,000
2,000
2,000

FORMIGONS, ACERS I ENCOFRATS
Formigó HM-25 N/mm2, inclòs col·locació, vibrat i curat
Rigola in situ totalment executada, de formigó de secció 20x20 cm
Formigó HM20, inclosos col·locació, vibrat i curat
Formigó HA-25 N/mm2 per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vibrat i curat
Formigó HA-25 N/mm2 per alçats inclòs col·locació, vibrat i curat
Formigó HA-30 N/mm2 per alçats, piles i taulers inclòs col·locació, vibrat i curat
Formigó HM-20 N/mm2 per a capa de neteja superior a 10 cm de gruix, rebliments o encepats, inclòs
la preparació de la base d’assentament, estesa, vibrat i curat
Bombeig de formigó a qualsevol alçada
Formigó H-35 N/mm2 per a construcció de barrera de seguretat tipus "New Jersey" nova
Fosa en tapes, marcs, reixes o similars de 400 KN, col·locada, soldant la reixa o tapa al marc, si
escau.
Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm 2, col·locat
Encofrat i desencofrat pla en parament vist
Encofrat i desencofrat corb en parament no vist
Encofrat i desencofrat corb en parament vist
Tapa de fundició per a pou o arqueta de dimensió fins a 1mx1m
Execució de tapa i marc de pou de registre o arqueta en zona de trànsit
Encofrat i desencofrat pla en parament no vist
Ancoratge per a malla de protecció de talús, col·locat
Armadura AP500T Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer 150x150x4 mm, col·locada en
talús
Reixa de fundició per embornal tipus "Mecalinea" o similar de 200 mm ample
Reixa de fundició per embornal de 70cmx30cm abatible
Reixa de fundició per embornal de 1 x0,5 m tipus "quadradillo"
Tub de polietilè de doble paret estructurada SN-2 (0,40 < diàmetre ≤ 0,60 m), inclòs recobriment amb
formigó per sobre de la generatriu superior
Reixa d'acer galvanitzat tipus "Tramex" amb col·locació inclosa
DRENATGES I TALUSSOS
Feltre geotextil no teixit de polipropilé, amb un pes mínim de 125 g/m 2, 100% foradat per ambdues
cares, amb resistència a la perforació igual o superior a 1500 N, inclòs pèrdues per retalls i
encavalcaments, regularització i anivellament de superfície d'assentament, totalment col·locat
Feltre geotextil no teixit de polipropilé, amb un pes mínim de 140 g/m 2, 100% foradat per ambdues
cares, amb resistència a la perdoració 1300 N, inclòs pèrdues per retalls i encavalcaments,
regularització i anivellament de superfície d'assentament, totalment col·locat
Feltre geotextil no teixit de polipropilé, amb un pes mínim de 200 g/m 2, 100% foradat per ambdues
cares, amb resistència a la perforació igual o superior a 2350 N, inclòs pèrdues per retalls i
encavalcaments, regularització i anivellament de superfície d'assentament, totalment col·locat
Feltre geotextil no teixit de polipropilé, amb un pes mínim de 250 g/m 2, 100% foradat per ambdues
cares, amb resistència a la perforació igual o superior a 2900 N, inclòs pèrdues per retalls i
encavalcaments, regularització i anivellament de superfície d'assentament, totalment col·locat
Feltre geotextil no teixit de polipropilé, amb un pes mínim de 300 g/m 2, 100% foradat per ambdues
cares, amb resistència a la perforació igual o superior a 3850 N, inclòs pèrdues per retalls i
encavalcaments, regularització i anivellament de superfície d'assentament, totalment col·locat
Feltre geotextil no teixit de polipropilé, amb un pes mínim de 350 g/m 2, 100% foradat per ambdues
cares, amb resistència a la perforació igual o superior a 4250 N, inclòs pèrdues per retalls i
encavalcaments, regularització i anivellament de superfície d'assentament, totalment col·locat
Làmina de polièster, de resistència a la tracció longitudinal de 59 KN/m i de resistència a la tracció
transversal de 60 KN/m amb un pes de 380 g/m 2, dimensions de malla de 20x20mm, inclòs pèrdues
per retalls i encavalcaments
Làmina de fibra de vidre, amb recobriment bituminós, i 60 g/m2 de polièster, de resistència a la
tracció tant longitudinal com transversal de 60 KN/m, dimensions de malla de 30x30mm, inclòs
pèrdues per retalls i encavalcaments
BARRERES DE SEGURETAT, TANCAMENTS I ABALISAMENT
Suport de barrera simple biona de perfil tubular de 120x55 mm o C-120, inclosos clavament,
fonamentació o soldadura
Suport de barrera de doble biona superposada de perfil tubular de 120x55 mm o C-120, inclosos
clavament, fonamentació o soldadura
Placa d'acer per a ancoratge en ponts i estructures, inclosos elements de subjecció
Amortidor per a barrera biona, inclosos elements de subjecció
Banda biona, inclosos elements de subjecció i reflectors tipus catadiòptric i amb reflectància de
classe RA3 per a abalisament
Barrera de seguretat metàl·lica de simple biona BMSNA4/T o BMSNA4/C col·locada, amb
separadors, elements de sujecció i reflectors tipus catadiòptric i amb reflectància de classe RA3
Barrera de seguretat metàl·lica amb doble biona superposada BMSNC2/T o BMSNC2/C col·locada,
amb separadors, elements de sujecció i reflectors tipus catadiòptric i amb reflectància de classe RA3
Terminal de barrera biona "cua de retorn", inclosos elements de subjecció
Abatiment curt de 4,32 m per a barrera de seguretat metàl·lica, inclosos suports, peça en angle,
topall final, elements de subjecció, material auxiliar i reflectors tipus catadiòptric i amb reflectància de
classe RA3, totalment col·locat
Abatiment de 8 m per a barrera de seguretat metàl·lica, inclosos suports, peça en angle, topall final,
elements de subjecció, material auxiliar i reflectors tipus catadiòptric i amb reflectància de classe
RA3, totalment col·locat
Abatiment de 12 m per a barrera de seguretat metàl·lica, inclosos suports, peça en angle, topall final,
elements de subjecció, material auxiliar i reflectors tipus catadiòptric i amb reflectància de classe
RA3, totalment col·locat
Banda de seguretat per a motoristes, inclosos elements de subjecció
Terminal per a barrera de seguretat per a motoristes, inclosos elements de subjecció
Terminal corb de barrera en accessos, inclosos suports i cua de retorn, elements de subjecció,
material auxiliar i reflectors, totalment col·locat
Retirada de suports de barrera biona o de senyal antics
Ampit prefabricat de formigó armat, tipus MOPT-150, per a protecció d'estructures, incloent perns
metàl·lics, accesoris i material d'ancoratge
Extrem de barrera metàl·lica PMC 2/10a inclosos elements de subjecció, tots els elements
galvanitzats i connexió barrera biona
Extrem de barrera metàl·lica PMC 2/10a d'1,00 m d'alçària amb muntants cada 2,50 m amb tres
travessers de perfil tubular, tot galvanitzat en calent i pintat
Àmpit prefabricat de formigó armat, tipus PX 6/1-15a, per a protecció d'estructures, incloent perns
metàl·lics, accessoris i material d'ancoratge.
Passamà tubular de 139,70 mm de diàmetre i 12,50 mm de gruix, amb suports cada 3 m de 55 cm
d'alçaria d'acer galvanitzat en calent incloent material d'ancoratge i accessoris
Base de formigó per a pals guía inclòs col·locació
Pal d'acer galvanitzat de 50 mm de diàmetre per a tanca, inclosa la fonamentació
Malla trençada galvanitzada de 50/16 inclòs subministrament i col·locació.
Malla de tancament tipus "RIVISA" amb pals totalment col·locada
Tanca metàl·lica de 2,00 m d'altura tipus tancament sitja C-25
Pal de tub d'acer galvanitzat de 48mm de diàmetre i 2,4m d'alçària de color verd
Malla de galliner de ferro de 20mm màxim de forat de pas
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178,98
22,60
23.847,00
199,00
208,96
228,26

45,20
21.328,00

37,22
9.664,00
5,24
89,36
7.148,80
18,00
2,30

Plec de prescripcions tècniques

CODI

UT

5757

u

5758

u

5759

u

5763

m

5764
5765
5766
5767
5768
5769
5770
5771

u
u
u
u
m
m
m
u

5782

u

5783

u

5784

u

5785

u

5786

u

5787

u

5788

m

5789

u

5790

u

5791

u

58
5801
5801N
5802
5802N
5803
5804
5805
5806
5807

m
m
m2
m2
m
m
m
m
m

5808

u

5809

u

5811

u

5812

u

5814

u

5815

u

5816

m

2

5817

m

2

5818

m

2

5821

m

2

5822

m

2

5823

m

2

5824

m

2

5825

m

2

5826

m

2

5827
5828
5829
5831
5832
5833
5834

m2
m2
m2
m
m
m
m

5835

u

5836
5837
5838
5839
5840
5841
5845
5851
5852
5853
5854
5855
5856
5857
5858
5859
5860

u
u
u
u
u
u
Kg
m
m
m
m
m
m
m
m
u
u

5861

m

5863

u

5864

u

5865
5866

u
u

3

Integral litoral

OPERACIÓ
Fita quilomètrica amb placa de 40x60 cm, amb revestiment reflectant EG classe RA1, inclòs suport
rectangular d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, elements de fixació i fonament de suport
Fita quilomètrica amb placa de 40x80 cm, amb revestiment reflectant EG classe RA1, inclòs suport
rectangular d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, elements de fixació i fonament de suport
Fita semiquilomètrica amb placa de 40x24 cm, amb revestiment reflectant EG classe RA1, inclòs
suport rectangular d'acer galvanitzat de 50x30x1,5 mm, elements de fixació i fonament de suport
BIRSTA 1P amb suport cada 4 m i perfils horitzontals de 8 m, sense incloure inicis ni terminals, ni
transicions ni atenuadors d'impacte
Atenuador d'impactes SAFE END
Terminal de 2,04 m
Terminal de 4 m
Transició de BIRSTA a barrera biona
Reposició d'ampit metàl·lic amb nivell de contenció H2
Reposició d'ampit metàl·lic amb nivell de contenció H3
Reposició d'ampit metàl·lic amb nivell de contenció H4b
Extrem d'ampit metàl·lic homologat
Fita semiquilomètrica amb placa de 40x24 cm, amb revestiment reflectant HI classe RA2, inclòs
suport rectangular d'acer galvanitzat de 50x30x1,5 mm, elements de fixació i fonament de suport
Panell direccional de 165x45 cm, amb revestiment reflectant HI classe RA2, inclosos elements de
fixació al suport, sense incloure el suport
Punt de subjecció de panell direccional incloses les bases de subjecció
Fita hectomètrica amb placa de 40x40 cm, amb revestiment reflectant HI classe RA2, inclòs suport
rectangular d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, elements de fixació i fonament de suport
Fita color verd de sobre barrera (fita aresta per carreteres de doble sentit)
Panell direccional de 80x40 cm, amb revestiment reflectant HI classe RA2, inclosos elements de
fixació al suport, sense incloure el suport
Malla de filferro galvanitzat de simple torsió, de 50mm de pas de malla i 2,7mm de diàmetre
Fita hectomètrica amb placa de 40x40 cm, amb revestiment reflectant EG classe RA1, inclòs suport
rectangular d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, elements de fixació i fonament de suport
Fita quilomètrica amb placa de 60x60 cm, amb revestiment reflectant HI classe RA2, inclòs suport
rectangular d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, elements de fixació i fonament de suport
Fita quilomètrica amb placa de 60x80 cm, amb revestiment reflectant HI classe RA2, inclòs suport
rectangular d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, elements de fixació i fonament de suport
SENYALITZACIÓ
Premarcatge per al pintat de marques viàries
Premarcatge per al pintat de marques viàries en horari nocturn
Marcatge per al pintat de marques viàries per a zebrats, símbols, fletxes i textos
Marcatge per al pintat de marques viàries per a zebrats, símbols, fletxes i textos en horari nocturn
Banda permanent de 10 cm d'amplada
Banda permanent de 12 cm d'amplada
Banda permanent de 15 cm d'amplada
Banda permanent de 20 cm d'amplada
Banda provisional de 10 cm d'amplada de color groc
Senyal d'alumini, de reflectància de classe RA2, de qualsevol senyal de la sèrie de 600 mm, inclou
triangle de 900 mm i rectangle de 600x900 mm. inclosos elements de subjecció al suport
Senyal d'alumini, de reflectància de classe RA3, de qualsevol senyal de la sèrie de 600 mm, inclou
triangle de 900 mm i rectangle de 600x900 mm. inclosos elements de subjecció al suport.
Senyal d'alumini, de reflectància de classe RA2, de qualsevol senyal de la sèrie de 900 mm, inclou
triangle de 1350 mm i rectangle de 900x1350 mm. inclosos elements de subjecció al suport
Senyal d'alumini, de reflectància de classe RA3, de qualsevol senyal de la sèrie de 900 mm, inclou
triangle de 1350 mm i rectangle de 900x1350 mm. inclosos elements de subjecció al suport
Senyal d'alumini, de reflectància de classe RA2, de qualsevol senyal de la sèrie de 1200 mm, inclou
triangle de 1750 mm i rectangle de 1200x1750 mm. inclosos elements de subjecció al suport
Senyal d'alumini, de reflectància de classe RA3, de qualsevol senyal de la sèrie de 1200 mm, inclou
triangle de 1750 mm i rectangle de 1200x1750 mm. inclosos elements de subjecció al suport.
Plafó complementari d’acer o alumini, de reflectància de classe RA1. inclosos elements de subjecció
al suport
Plafó complementari d’acer o alumini, de reflectància de classe RA2. inclòs elements de subjecció al
suport
Plafó complementari d’acer o alumini, de reflectància de classe RA3. inclosos elements de subjecció
al suport
Cartell d’acer, d’una peça o en làmines, de reflectància de classe RA1. inclosos elements de
subjecció al suport
Cartell d’acer, d’una peça o en làmines, de reflectància de classe RA2. inclosos elements de
subjecció al suport
Cartell d’acer, d’una peça o en làmines, de reflectància de classe RA3. inclosos elements de
subjecció al suport
Cartell d’alumini, d’una peça o en làmines, de reflectància de classe RA1. inclosos elements de
subjecció al suport
Cartell d’alumini, d’una peça o en làmines, de reflectància de classe RA2. inclosos elements de
subjecció al suport
Cartell d’alumini, d’una peça o en làmines, de reflectància de classe RA3. Inclosos elements de
subjecció al suport
Làmina adhesiva, de reflectància de classe RA1
Làmina adhesiva, de reflectància de classe RA2
Làmina adhesiva, de reflectància de classe RA3
Suport d’acer galvanitzat, de secció rectangular de 80x40x2 mm
Suport d’acer galvanitzat, de secció rectangular de 100x50x3 mm
Suport d’acer galvanitzat, de secció rectangular de 120x60x4 mm
Suport d’acer galvanitzat, de secció circular de diàmetre 60x3,2 mm
Suport d’acer galvanitzat, en banderola amb un tram de corba, per a vorals estrets en població o
llocs especials, de secció circular de diàmetre 60x3,2 mm
Pòrtic d’acer galvanitzat per a 3 carrils, inclòs muntatge
Pòrtic d’acer galvanitzat per a 2 carrils, inclòs muntatge
Banderola d’acer galvanitzat per a cartells, inclòs muntatge
Pòrtic d’alumini per a 3 carrils, inclòs muntatge
Pòrtic d’alumini per a 2 carrils, inclòs muntatge
Banderola d’alumini per a cartells, inclòs muntatge
Acer laminat galvanitzat
Suport d’alumini tipus MA, de diàmetre 60 mm. Inclosos tap i collarí de canvi de secció
Suport d’alumini tipus MB, de diàmetre 76 mm. Inclosos tap i collarí de canvi de secció
Suport d’alumini tipus MC, de diàmetre 90 mm. Inclosos tap i collarí de canvi de secció
Suport d’alumini tipus MD, de diàmetre 114 mm. Inclosos tap i collarí de canvi de secció
Suport d’alumini tipus ME, de diàmetre 140 mm. Inclosos tap i collarí de canvi de secció
Suport d’alumini tipus MF, de diàmetre 140 mm. Inclosos tap i collarí de canvi de secció
Suport d’alumini tipus MG, de diàmetre 168 mm. Inclòs tap
Suport d’alumini tipus MH, de diàmetre 168 mm. Inclòs tap
Placa d’ancoratge amb perns, per a qualsevol suport
Brida de peu de fosa d’alumini per a qualsevol diàmetre
Fonamentació per a plaques i panells de senyalització vertical d'alumini, amb formigó HM-20, inclosa
excavació, càrrega i transport a l'abocador del material sobrant i col·locació dels perns d'ancoratge
roscats (sense el subministre), segons plànols, totalment acabada
Senyal reflexiu d'acer galvanitzat o d'alumini HI nivell 2 triangular de 175 de costat, una cara amb
missatge (qualsevol referència de la normativa vigent) i l'altra cara gris, tipus "llibre", inclosos
elements de fixació
Senyal reflexiu d'acer galvanitzat o d'alumini HI nivell 2 triangular de 135 de costat, una cara amb
missatge (qualsevol referència de la normativa vigent) i l'altra cara gris, tipus "llibre", inclosos
elements de fixació
Bol·lard de plàstic tipus R-401a ancorat al paviment amb spits, inclosos elements de fixació
Reposició de perns químics d'ancoratge
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IMPORT TOTAL
LOT

PREU UNITARI

AMIDAMENT TOTAL LOT

135,11

2,000

270,22

156,87

2,000

313,74

92,75

2,000

185,50

117,88

150,000

17.682,00

5.651,91
2.647,50
3.454,92
1.453,35
165,83
318,26
389,66
464,80

2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000

11.303,82
5.295,00
6.909,84
2.906,70
331,66
636,52
779,32
929,60

99,23

2,000

198,46

190,66

60,000

11.439,60

203,49

2,000

406,98

129,31

2,000

258,62

20,00

2,000

40,00

90,14

50,000

4.507,00

5,25

2,000

10,50

120,42

2,000

240,84

166,39

2,000

332,78

243,38

20,000

4.867,60

0,04
0,05
0,79
0,91
10,50
12,20
15,40
20,50
4,20

2,000
3.000,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000

0,08
150,00
1,58
1,82
21,00
24,40
30,80
41,00
8,40

84,00

2,000

168,00

108,00

2,000

216,00

108,00

2,000

216,00

132,00

2,000

264,00

132,00

2,000

264,00

156,00

2,000

312,00

249,90

2,000

499,80

330,33

80,000

26.426,40

548,79

17,280

9.483,09

192,50

2,000

385,00

296,45

2,000

592,90

392,37

2,000

784,74

453,20

2,000

906,40

557,35

2,000

1.114,70

653,25

2,000

1.306,50

55,25
165,35
263,10
7,83
21,92
35,04
14,64

4,000
40,000
4,000
270,000
1.298,000
160,000
4,000

221,00
6.614,00
1.052,40
2.114,10
28.452,16
5.606,40
58,56

29,34

4,000

12.517,14
10.030,15
6.079,76
19.519,78
16.356,34
10.335,58
3,10
39,20
66,22
79,53
92,00
125,08
158,65
176,07
241,54
90,00
130,50

2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
110,000
78,800
2,000
15,800
2,000
2,000
2,000
2,000

25.034,28
20.060,30
12.159,52
39.039,56
32.712,68
20.671,16
6,20
78,40
132,44
8.748,30
7.249,60
250,16
2.506,67
352,14
483,08
180,00
261,00

261,35

25,072

6.552,57

253,79

32,000

8.121,28

169,19

32,000

5.414,08

185,82
10,10

100,000
24,000

18.582,00
242,40

117,36

Plec de prescripcions tècniques

Integral litoral

IMPORT TOTAL
LOT

CODI

UT

OPERACIÓ

PREU UNITARI

AMIDAMENT TOTAL LOT

5870

m

Suport fusible d’acer galvanitzat, designació MD, per a senyal de trànsit. Inclou peça d’unió al suport
d’alumini de 90 mm de diàmetre. Nivell de seguretat passiva 2 segons norma UNE EN-12767

154,40

2,000

308,80

5871

m

Suport fusible d’acer galvanitzat, designació ME, per a senyal de trànsit. Inclou peça d’unió al suport
d’alumini de 90 mm de diàmetre. Nivell de seguretat passiva 2 segons norma UNE EN-12767

185,45

2,000

370,90

5872

m

Suport fusible d’acer galvanitzat, designació MF, per a senyal de trànsit. Inclou peça d’unió al suport
d’alumini de 90 mm de diàmetre. Nivell de seguretat passiva 2 segons norma UNE EN-12767

212,50

2,000

425,00

5873

m

Suport fusible d’acer galvanitzat, designació MG, per a senyal de trànsit. Inclou peça d’unió al suport
d’alumini de 140 mm de diàmetre. Nivell de seguretat passiva 2 segons norma UNE EN-12767

255,35

2,000

510,70

5874

m

Suport fusible d’acer galvanitzat, designació MH, per a senyal de trànsit. Inclou peça d’unió al suport
d’alumini de 140 mm de diàmetre. Nivell de seguretat passiva 2 segons norma UNE EN-12767

305,20

2,000

610,40

171,67

2,000

343,34

201,98

2,000

403,96

235,23

2,000

470,46

271,80

2,000

543,60

329,08

2,000

658,16

250,00
450,00
14,00

2,000
2,000
2,000

500,00
900,00
28,00

70,00

2,000

140,00

90,00

32,000

2.880,00

90,00

400,000

36.000,00

110,00

32,000

3.520,00

110,00

32,000

3.520,00

130,00

32,000

4.160,00

1.981,76

2,000

3.963,52

1.054,24

2,000

2.108,48

2.615,36

2,000

5.230,72

7,47

2,000

14,94

23,86

2,000

47,72

203,33
69,88
398,89
877,95
577,86
261,18
35,60
35,60
9,50
446,90
147,22
437,50
147,20
139,79
128,21
33,23
376,25

2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
640,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000

406,66
139,76
797,78
1.755,90
1.155,72
522,36
71,20
71,20
6.080,00
893,80
294,44
875,00
294,40
279,58
256,42
66,46
752,50

5.495,00

2,000

10.990,00

3.739,09
4.564,97
4.698,63
18,79
34,95
6,07
7,50
472,31
47,66
469,84
21,94
106,96
367,15
800,00
950,00
1.200,00
88,96
6,94
35,51
77,00
140,00
6,35
110,82
577,16
758,23

2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
600,000
200,000
2,000
2,000
28,000
2,000
2,000
52,000
2,000
2,000
2,000
2,000
4,000
1.300,000
2,000
24,000
780,000
2,000
2,000
12,000

7.478,18
9.129,94
9.397,26
37,58
69,90
3.642,00
1.500,00
944,62
95,32
13.155,52
43,88
213,92
19.091,80
1.600,00
1.900,00
2.400,00
177,92
27,76
46.163,00
154,00
3.360,00
4.953,00
221,64
1.154,32
9.098,76

18.907,57

2,000

37.815,14

20.014,25

2,000

40.028,50

22.010,70

2,000

44.021,40

34,31
120,00
800,00

300,000
23,000
2,000

10.293,00
2.760,00
1.600,00

5875

m

5876

m

5877

m

5878

m

5879

m

5880
5881
5882

u
u
m2

5883

u

5884

u

5886

u

5887

u

5889

u

5890

u

5895

u

5896

u

5897

u

5898

u

5899

m

61
6100
6101
6102
6110
6111
6114
6115
6116
6117
6118
6119
6120
6121
6122
6123
6124
6125

u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u

6126

u

6128
6129
6130
6131
6132
6133
6135
6139
6140
6141
6143
6144
6146
6147
6148
6149
6150
6160
6161
6162
6163
6164
6165
6166
6169

u
u
u
u
u
m
m
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u

6171

u

6172

u

6173

u

6174
6176
6180

u
u
u

Suport fusible per a senyal de trànsit, de diàmetre 140 mm i designació MD, construït en un sol tram
de polièster reforçat amb fibra de vidre (PRFV) i recobert amb poliolefina, segons norma UNE EN12899-1, nivell de seguretat passiva 2 segons norma UNE EN-12767
Suport fusible per a senyal de trànsit, de diàmetre 168 mm i designació ME, construït en un sol tram
de polièster reforçat amb fibra de vidre (PRFV) i recobert amb poliolefina, segons norma UNE EN12899-1, nivell de seguretat passiva 2 segons norma UNE EN-12767
Suport fusible per a senyal de trànsit, de diàmetre 219 mm i designació MF, construït en un sol tram
de polièster reforçat amb fibra de vidre (PRFV) i recobert amb poliolefina, segons norma UNE EN12899-1, nivell de seguretat passiva 2 segons norma UNE EN-12767
Suport fusible per a senyal de trànsit, de diàmetre 219 mm i designació MG, construït en un sol tram
de polièster reforçat amb fibra de vidre (PRFV) i recobert amb poliolefina, segons norma UNE EN12899-1, nivell de seguretat passiva 2 segons norma UNE EN-12767
Suport fusible per a senyal de trànsit, de diàmetre 273 mm i designació MH, construït en un sol tram
de polièster reforçat amb fibra de vidre (PRFV) i recobert amb poliolefina, segons norma UNE EN12899-1, nivell de seguretat passiva 2 segons norma UNE EN-12767
Mirall convex de 60 cm de diàmetre per a trànsit, inclosos elements de subjecció
Mirall convex de 90 cm de diàmetre per a trànsit, inclosos elements de subjecció
Pintat manual amb pintura vermella de doble component, rugosa amb microesferes
Senyal d’acer, de reflectància de classe RA2, de qualsevol senyal de la sèrie de 600 mm, inclou
triangle de 900 mm i rectangle de 600x900 mm. inclosos elements de subjecció al suport
Senyal d’acer, de reflectància de classe RA3, de qualsevol senyal de la sèrie de 600 mm, inclou
triangle de 900 mm i rectangle de 600x900 mm. inclosos elements de subjecció al suport.
Senyal d’acer, de reflectància de classe RA2, de qualsevol senyal de la sèrie de 900 mm, inclou
triangle de 1350 mm i rectangle de 900x1350 mm. inclosos elements de subjecció al suport
Senyal d’acer, de reflectància de classe RA3, de qualsevol senyal de la sèrie de 900 mm, inclou
triangle de 1350 mm i rectangle de 900x1350 mm. inclosos elements de subjecció al suport
Senyal d’acer, de reflectància de classe RA2, de qualsevol senyal de la sèrie de 1200 mm, inclou
triangle de 1750 mm i rectangle de 1200x1750 mm. inclosos elements de subjecció al suport
Senyal d’acer, de reflectància de classe RA3, de qualsevol senyal de la sèrie de 1200 mm, inclou
triangle de 1750 mm i rectangle de 1200x1750 mm. inclosos elements de subjecció al suport.
Suport fusible per a senyal de lamel·les d'alumini de 2400x2400mm, i designació Mx4 MH, de
5000mm d'alçada, incloses abraçadora base i brida de 140mm de diàmetre
Suport fusible per a senyal de lamel·les d'alumini de 2000x1600mm, i designació Mx4 MF, de
4200mm d'alçada, incloses abraçadora base i brida de 90mm de diàmetre
Suport fusible per a senyal de lamel·les d'alumini de 3500x2100mm, i designació Mx4 MH, de
4700mm d'alçada, incloses abraçadora base i brida de 140mm de diàmetre i esforç central
Perfil IPE 120, platina de 8 mm d'espessor i placa 20x20x8 mm per a fonamentació d'acer
galvanitzat (recuperable)
Suport d’acer galvanitzat, de secció rectangular de 100x50x3 mm amb placa 20x20x8 mm a la base
per a fonamentació d'acer galvanitzat (recuperable)
INSTAL·LACIONS
Basament d'armari d'escomesa
Cèl·lula fotoelèctrica
Relé termic de qualsevol intensitat
Transformador de tensió 25000/110 o similar
Comptador energia activa/reactiva per doble tarifa, inclòs rellotge
Contactor trifàsic de qualsevol potència
Amperímetre
Voltímetre
Fusible de potència de qualsevulla intensitat
Semàfor 13/300 amb làmpada halògena
Interruptor diferencial de qualsevulla intensitat
Interruptor diferencial rearmable de qualsevulla intensitat
Pantalla contrast 12/300
Pantalla contrast 13/300
Interruptor magnetotèrmic de qualsevulla intensitat
Electrovàlvula
Fotocèl·lula o rellotge astronòmic
Estabilitzador de tensió i regulador de fluxe lluminós per a 15 kVA de potència, alimentació trifàsica a
400 V de tensió i 50 Hz de freqüència
Regulador de fluxe 20 kVA 13 kW
Regulador de fluxe 30 kVA 20 kW
Regulador de fluxe 45 kVA 30 kW
Presa de terra
Placa per a presa de terra
Cable de coure fins a 16 mm 2 per a línia de terra
Cable de coure de més de 16 mm² per a línia de terra
Suport per a senyal ocult amb gruix de 4m/m
Suport de 70 mm de volada
Suport de lluminària fins a 15 m d’alçada
Lluminària per a pas de vianants tipus “IEP.BD-10” o similar, inclosa làmpada de 100 W
Vidres per a qualsevol llumenera
Lluminària d’enllumenat exterior completa
Llumenera tipus LED fins a 100 w
Llumenera tipus LED de 100 a 200 w
Llumenera tipus LED de més de 200 w
Lluminària estanca de fluorescència (2 x 36) IP-55
Làmpada halògena 12 V 50 W
Làmpada V.S.A.P. de 100 W a 400 W
Làmpada V.S.A.P. de 600 W
Làmpada V.S.A.P. de 1000 W
Tub fluorescent de qualsevulla potència
Sistema "DIPLO" amb balastre electrònic i dos tubs fluorescents T5 de 28w
Indicadors de Flash de 3 focus de 200 model Xenon a 220V
Placa control equip reductor de flux (centralitzat)
Quadre de comandament complert amb tots els equips, incloent regulador de fluxe, sistema de
telegestió, elements de protecció transitori i permanent, quatre sortides amb diferencials amb
autorearmat. Inclou retirada de QC antic
Quadre de comandament complert amb tots els equips, incloent regulador de fluxe, sistema de
telegestió, elements de protecció transitori i permanent, fins a sis sortides amb diferencials amb
autorearmat. Inclou retirada de QC antic
Quadre de comandament complert amb tots els equips, incloent regulador de fluxe, sistema de
telegestió, elements de protecció trasitori i permanent, de set a deu sortides amb diferencials amb
autorearmat. Inclou retirada de QC antic
Caixa de connexió estanca o caixa portafusibles
Connexió estanca fins a T-2
Projector tipus LED fins a 100w, amb doble nivell intern
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PREU UNITARI

AMIDAMENT TOTAL LOT

Projector tipus LED de 100w fins a 200w, amb doble nivell intern
Lloguer de camió cistella de seixanta-dos metres d'alçada màxima de treball
Canvi periòdic de condensador de qualsevol capacitat
Unió equipotencial

1.050,00
370,00
7,41
42,36

2,000
2,000
2,000
2,000

IMPORT TOTAL
LOT
2.100,00
740,00
14,82
84,72

u

Estabilitzador reductor de flux, estàtic fins a 50 KVA, inclòs subministrament, transport i col.locació.

4.747,00

2,000

9.494,00

6188
6189
6190
6191
6193
6194
6195
6197
6198
6199
62

u
u
u
u
u
u
u
u
u
u

3.706,50
21,18
44,48
304,08
61,25
64,75
108,50
253,75
147,20
177,91

8,000
2,000
2,000
2,000
550,000
200,000
2,000
20,000
2,000
2,000

29.652,00
42,36
88,96
608,16
33.687,50
12.950,00
217,00
5.075,00
294,40
355,82

6201

u

2.200,00

2,000

4.400,00

6206

m

24,87

2,000

49,74

6207

m

26,26

2,000

52,52

6208

m

33,53

2,000

67,06

6209

m

32,06

2,000

64,12

6210

m

35,59

2,000

71,18

6211
6212
6213
6214
63
6311
6312
6313
6314
6331
6361
6362
6364
6365
6376
6377
64
6401
6402
6403
6404

m
m
m
m

30,11
33,50
40,99
47,95

2,000
2,000
2,000
2,000

60,22
67,00
81,98
95,90

381,60
2,17
2,85
3,00
493,88
940,27
2.228,14
546,44
579,27
406,66
338,88

2,000
2,000
400,000
32,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000

763,20
4,34
1.140,00
96,00
987,76
1.880,54
4.456,28
1.092,88
1.158,54
813,32
677,76

59,19
213,58
568,22
221,33

2,000
2,000
2,000
2,000

118,38
427,16
1.136,44
442,66

6406

u

229,59

2,000

459,18

6411
6412
6421
6422
6423
6424
6425
6426
6427
6428
6431
6432
6441
6442
6443
6444
6445
6446

u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u

259,73
377,25
3.156,77
1.074,41
3.706,50
1.288,80
4.269,89
323,00
569,74
132,38
2,95
10,33
16,25
70,44
314,52
595,16
450,08
819,67

2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000

519,46
754,50
6.313,54
2.148,82
7.413,00
2.577,60
8.539,78
646,00
1.139,48
264,76
5,90
20,66
32,50
140,88
629,04
1.190,32
900,16
1.639,34

6447

u

Terminal local de gestió, control i registre de dades
Marc i tapa de pericó 40x60 cm de fosa
Marc i tapa de pericó 60x60 cm de fosa
Bateria acumulador per a instal·lació d'energia solar
Subministrament d'equip complert per a làmpada tipus 70w RX7 per a les balises del carril bus VAO
Subministrament d'equip complert per a làmpada 100 a 400w
Subministrament d'equip complert per a làmpada 600w
Subministrament d'equip complert per a làmpada 1000w
Pericó 40x40x60 mm
Pericó 60x60x80 mm
CABLEJAT I TERRES
Reposició de terminal local de gestió, control i registre de dades, inclòs rellotge astronòmic i modem
per a transmissió de dades al centre de comandament o al lloc que indiqui el director del contracte,
inclòs subministrament, transport i col.locació
Safata metàl·lica de xapa perforada d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 50 mm i amplària 50 mm,
col·locada suspesa de parament horitzontal amb elements de suport
Safata metàl·lica de xapa perforada d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 60 mm i amplària 100 mm,
col·locada suspesa de parament horitzontal amb elements de suport
Safata metàl·lica de xapa perforada d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 60 mm i amplària 200 mm,
col·locada suspesa de parament horitzontal amb elements de suport
Safata metàl·lica de xapa perforada d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 75 mm i amplària 75 mm,
col·locada suspesa de parament horitzontal amb elements de suport
Safata metàl·lica de xapa perforada d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 75 mm i amplària 150 mm,
col·locada suspesa de parament horitzontal amb elements de suport
Canal metàl·lica de planxa d'acer llisa, de 50x95 mm, muntada superficialment
Canal metàl·lica de planxa d'acer llisa, de 100x115 mm, muntada superficialment
Canal metàl·lica de planxa d'acer llisa, de 100x200 mm, muntada superficialment
Canal metàl·lica de planxa d'acer llisa, de 100x300 mm, muntada superficialment
BÀCULS, COLUMNES I SUPORTS
Caixa derivació per a túnel de 360x360mm inclòs regeter i portafusibles
Tub flexible corrugat de PE de DN 63 mm
Tub flexible corrugat de PE de DN 90 mm
Tub flexible corrugat de PE de DN 110 mm
Detector de doble sonda o magnètic de mesurador de capacitat de trànsit
Bucle inductiu
Equip de mesura intel.ligent per elaboració de paràmetre de tràfic
Detector electrònic de vehicles a llaç inductiu amb dos canals.
Llaç electromagnètic per detecció de vehicles de 2,13x1,52m
Modem de comunicacions V-42
Conexió a línia telefònica o TRAC
LLUMENERES, PROJECTORS I SEMÀFORS
Penjador de semàfor
Columna semafòrica completa
Bàcul semafòric complet fins a 6,5 m d’alçada i fins a 5,5 m de ploma
Cimentació per columna o suport
Subministrament i instal·lació de braç per a dues lluminàries amb 1,5m de llargària per costat i a 10º
d'inclinació. Inclou el desmuntatge i retirada del suport antic amb camió grua
Semàfor 12/200 AA de 2 cossos
Semàfor 13/200 RAV de 3 cossos
Regulador semafòric cruïlles de qualsevol tipus
Targeta control semafòric
Sistema de gestió i control d'interes. remotes fins a 5 crüilles
Incorporació de cruïlla addicional al sistema de gestió i control
Regulador semafòric fins a 8 grups amb capacitat per microreg.
Ampliació targeta de sortides per 2 grups semafòrics
Caixa d'escomesa metàl·lica de 1235 x 640 x 300 amb clau mod Jis companyia
Temporitzador mod XMD 220V
Bombeta de semàfor
Bombeta halògena de semàfor
Òptica de semàfor
Òptica de semàfor halògena
Òptica per semàfor de Æ 200 mm color vermell o ambre
Òptica per semàfor de Æ 200 mm color verd
Òptica per semàfor de Æ 300 mm color vermell o ambre
Òptica per semàfor de Æ 300 mm color verd
Òptica per semàfor de Æ 200 mm color vermell o ambre de leds, inclòs subministrament transport i
col.locació

266,97

2,000

533,94

6448

u

Òptica per semàfor de Æ 200 mm color verd de leds, inclòs subministrament transport i col.locació.

505,18

2,000

1.010,36

6449

u

Òptica per semàfor de Æ 300 mm color vermell o ambre leds, inclòs subministrament, transport i
col.locació.

382,03

2,000

764,06

6450

u

Òptica per semàfor de Æ 300 mm color verd de leds, inclòs subministrament transport i col.locació.

695,75

2,000

1.391,50

6451

u

7,51

2,000

15,02

6461

u

250,00

2,000

500,00

6462

u

Portalàmpades de semàfor
Mirall convex de diàmetre 60cm per a trànsit, col.locat, inclòs elements de subjecció i
subministrament.
Mirall convex de diàmetre 90cm per a trànsit, col.locat, inclòs elements de subjecció i
subministrament.
COMPLEMENTS D'INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT
Substitució baixant bàcul
Targeta de control de mesurador de CO (tipus presa única)
Sensor CO i tap roscat (tipus presa única)
Detector de CO complet tipus presa única
Transductor monitor de vibracions amb cable
Equip SPM monitor mesurament vibracions ventilador
Joc de bateries d’arrancada grup electrogen
Automatisme arrencada / parada grup electrogen
Filtres, refrigeradors i lubricants de qualsevol grup electrogen
Gas-oil per a grup electrogen
COMPLEMENTS D'INSTAL·LACIONS SEMAFÒRIQUES
Placa de leds per a zona alfanumèrica de 320mm
Placa de leds per a zona alfanumèrica de 210mm
Placa CPU
Equip de control electrotècnic per senyals de LED's
Equip regulador / carregador de panell solar de LED
Placa solar per a senyal ocult de LED
Armari per a bateries i regulador de càrrega
Bateria de gel 6v i 110 Ah
Suport de fixació de mòdul fotovoltaic
Columna de 8m i 4mm de gruix mixta, amb 60 mm de diàmetre en punta
Subministrament de bomba d'aigua per a passos inferiors de 1,2Kw potència mínima
Sensor intel·ligent de l'estat del paviment model IPS5100/WB o similar, inclòs sensor de temperatura
de subsòl, per a estació meteorològica

450,00

2,000

900,00

35,00
740,87
1.204,41
2.793,48
626,86
1.282,19
504,62
1.424,64
237,45
1,40

2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000

70,00
1.481,74
2.408,82
5.586,96
1.253,72
2.564,38
1.009,24
2.849,28
474,90
2,80

518,91
465,96
498,79
299,89
95,31
1.045,23
503,03
351,59
331,47
419,36
744,67

2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000

1.037,82
931,92
997,58
599,78
190,62
2.090,46
1.006,06
703,18
662,94
838,72
1.489,34

6.850,00

2,000

13.700,00

CODI

UT

6181
6182
6183
6185

u
h
u
u

6187

65
6505
6522
6525
6526
6581
6582
6591
6592
6593
6594
66
6673
6675
6677
6681
6682
6683
6684
6685
6686
6687
6688
6689

u
m
m
m
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u

u
u
u
u
u
u
u
u
u
l
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u

OPERACIÓ
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CODI

UT

6690
6691
6692
72

u
u
u

7220

m2

7223

m

80
8001
8002
8003
8004
8005
8006

m
u
m
m
u
m2

8007

m

81
8101
8102

m2
m3

8103

m

8104

Kg

2

2

2

82
2

8201

m

8202

m2

90

Integral litoral

PREU UNITARI

AMIDAMENT TOTAL LOT

Placa solar de 12 w
Acumulador de gel de 12 v i 15 Amp.
Cata d'1 m per a localització d'obstruccions
PER REPARACIÓ DE FORMIGÓ (I/O EL SEU ARMAT)
Impermeabilització de paraments verticals i horitzontals de formigó, amb 1,8 kg/m 2 emulsió
bituminosa catiònica
Bufat mitjançant aire a pressió per a l'eliminació de pols, brutícia i material mal adherit, fins i tot
neteja i retirada dels productes sobrants al punt de gestió de residus
MALLES I ANCORATGES
Cablejat de fil d’acer de diàmetre 12 mm
Piqueta de diàmetre 12 mm i longitud 40 cm per a ajust de la malla al talús
Formació d'embocadura amb piquetes d'acer corrugat
Formació d'embocadura amb perfils metàl·lics
Subministrament i col·locació de grapa d'acer en forma d'"U"
Malla de triple torsió per a reparacions
Desmuntatge i retirada de malla de triple torsió existent sobre el talús per trobar-se malmesa o
trencada, sense reaprofitament de la malla, ni retirada d'ancoratges, ni d'elements de fixació
FORMIGÓ PROJECTAT
Tractament superficial de color al formigó projectat
Colorant per al formigó projectat

428,40
53,55
195,92

2,000
2,000
12,000

IMPORT TOTAL
LOT
856,80
107,10
2.351,04

4,71

2,000

9,42

2,56

2,000

5,12

7,30
11,60
20,40
172,10
5,80
9,00

1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
2,000

7,30
11,60
20,40
172,10
5,80
18,00

24,02

1,000

24,02

5,40
68,20

1,000
1,000

5,40
68,20

Malla d’armadura de 150x150x6 mm, ancorada i adossada al terreny amb piquets de longitud 40 cm

16,90

1,000

16,90

10,00

1,000

10,00

169,70

1,000

169,70

263,80

1,000

263,80

29,50

225,000

6.637,50

3.650,00

4,000

14.600,00

1,94

1,000

1,94

1.595,00
1.028,50
1.815,00
990,00
32,00
155,50

1,000
1,000
1,000
1,000
100,000
50,000

80,00

1,000

80,00

200,70
229,80

1,000
1,000

200,70
229,80

850.000,00

4,000

3.400.000,00

OPERACIÓ

Fibres de polietilè per al formigó projectat. Fibres de polietilè o similar, amb una dosificació a definir
per al reforçament del formigó projectat
BARRERES
Malla de cable addicional per al tancament inferior, degut a les irregularitats del terreny, de barrera
dinàmica entre 500 i 2.000 kJ, inclosos els ancoratges necessaris i el lligat a la barrera, segons
instruccions del fabricant
Malla de cable addicional per al tancament inferior, degut a les irregularitats del terreny, de barrera
dinàmica d'energia entre 3.000 i 5.000 kJ, inclosos els ancoratges necessaris i el lligat a la barrera,
segons instruccions del fabricant
ALTRES
Elaboració del mapa tèrmic de tota la xarxa de carreteres de l'àmbit en les condicions de serè,
ennuvolat i intermèdi, en format editable i en format integrable en el GIS corporatiu del DTES
Subministrament i instal·lació d'estació meteorològica automàtica ubicada a peu de carretera, dotada
d'alimentació elèctrica mitjançant energia solar fotovoltaica, amb panell solar fotovoltaic, columna de
sustentació, bateria i regulador de càrrega; d'unitat central d'adquisició de dades per a la mesura,
emmagatzematge i transmissió de dades i imatges, especialment concebuda per a operar a la
intempèrie, que permetrà la recepció, presentació, emmagatzematge i tractament final de tota la
informació rebuda, inclòs armari metàl·lic d'acer galvanitzat per allotjar tots els elements necessaris
de manera reglamentària i amb el nivell d'estanqueïtat adient; de conductors elèctrics de connexió
entre els plafons solars i el regulador de càrrega, entre aquest i la bateria i entre aquest i l'estació de
presa de dades; de sensor anemòmetre; de sensor de precipitació; de sensor de temperatura i
humitat; de sensor de l'estat del paviment, que ha de permetre obtenir la temperatura de superfície
de la carretera, la temperatura del subsòl, el nivell de la capa d'aigua fins a 4 mm, la temperatura de
congelació pel NaCl i la condició de la carretera (seca, humida, mullada, congelada, gel, neu, sal
residual)

9400

Km

9401

u

9402

km

Desplaçament d'equip d'auscultació des de la base del laboratori contractat fins al punt d'auscultació

9403
9404
9405
9406
9501
9502

u
u
u
u
min
h

9503

u

9504
9505

h
m

-

-

Lloguer d'equip deflectògraf Lacroix-03 (únicament per longituds d'auscultació < 10 km)
Lloguer d'equip deflectòmetre d'impacte (únicament per longituds d'auscultació < 10 km)
Lloguer d'equip SCRIM (únicament per longituds d'auscultació < 80 km)
Lloguer d'equip perfilòmetre làser (únicament per longituds d'auscultació < 95 km)
Servei d'helicòpter
Servei d'autogrua de gran tonatge entre 60 t i 100 t
Jornada d'equip d'il·luminació per a treballs nocturns en talussos, inclosa torre d'il·luminació i
generador
Servei d'autogrua de gran tonatge de més de 100 t
Pre-perforació amb corona de diamant
ALTRES CONCEPTES
Ajust estructural de plantilla a subrogar per provenir d'un conveni diferent al Conveni general del
sector públic

PRESSUPOST
IVA (21%)
PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ

1.595,00
1.028,50
1.815,00
990,00
3.200,00
7.775,00

19.628.498,48 €
4.121.984,68 €
23.750.483,16 €

PRESSUPOSTOS ANUALS:
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PRESSUPOST

IMPORT IVA (21%)

2021
2022
2023
2024
2025

1.635.708,19 €
4.907.124,62 €
4.907.124,62 €
4.907.124,62 €
3.271.416,43 €

343.498,72 €
1.030.496,17 €
1.030.496,17 €
1.030.496,17 €
686.997,45 €

PRESSUPOST
TOTAL (IVA
1.979.206,91 €
5.937.620,79 €
5.937.620,79 €
5.937.620,79 €
3.958.413,88 €
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Annex 7:
Models d’impresos

r e a l i t z a t s

Unitat

Clau

Denominació

Carretera

Comunicat

PK a PK

Amidament

de

Urg.

Operació

Calçada

Op. Núm.

T r e b a l l s

treball
Servei

Sector

Cap d'equip

Data

Cap d'equip

Vist i plau

Unitat

M a t e r i a l s
Tipus material

Sí

Quantitat

Procedència

P
Cognoms

Nom

Categoria

Codificació

M a q u i n à r i a

Sub. Directe?

Clau

Festiu

0-1

e

0-2

r

0-3

s

o

n

a

Despl.

Hores

Llogada ?
Sí

Proced.

Parada

0-1

0-2 0-3

Total

l
Assist.

Hores

Tasca efectuda

Clau

Tipus de màquina

Total

0-1 0-2 0-3

A-Assist.

Total

Dieta

Plus

R-Reduïda

P-Penós

B-Baixa

E-Sencera

N-Noct.

F-F.injust.

M-1/2 dieta

T-Perill

V-F.justif.

I-Indem.

Plus
espec.

E-P.espec.

Hores fora de jornada
Matí
Comença

Tarda
Acaba

Comença

Acaba

H. extres
Noct.

Diürn.

COMUNICAT DIARI DE
VIGILÀNCIA I AJUDA A
LA VIALITAT

CONTRACTE DE CONSERVACIÓ INTEGRAL
CLAU: SC-CGB-20100

Contractista:

HORA
INICIAL

Km inicials:

RECORREGUTS REALI TZATS

PK
INICIAL

CARRETERA

CALÇ/M.

Km finals:

PK
FINAL

HORA
FINAL

ACC. I I NCI D
CODI

HORA

NÚM.

TOTAL Km:

OPERACI ONS
CODI

HORA

NÚM.

DATA:

Festiu:
Full

CAP D'EQUIP:

de

VIST I PLAU:

RESSENYA I NFORM ATI VA D'I NCI DÈNCI ES,
ANOM ALI ES I DETERI ORAM ENTS

OPERADOR:

DATA:

COM UNI CAT DI ARI DE
VI ALI TAT HI VERNAL

CONTRACTE DE CONSERVACIÓ INTEGRAL
CLAU: SC-CGB-20100

Festiu:
Full

OPERARIS:

VEHICLE

de
TEMPERATURA

Contractista:

CTRA.

SENTIT

OBSERVACIONS:

CARRIL
LENT

RÀPID

AMPLADA
CALÇADA

PK
INICI

FINAL

Km · m

ENLLAÇ
VORAL
CALÇADA

DESCRIPCIÓ ZONA
VORAL

TRONC
CALÇADA

TRACTAMENT

DOSIFICACIÓ

FUNDENT

HORA
INICI

FINAL

DATA:

RELACIÓ DE COMUNICACIONS DEL
CENTRE DE CONSERVACIÓ

CONTRACTE DE CONSERVACIÓ INTEGRAL

Contractista:

CLAU: SC-CGB-20100

COMUNICACIONS REBUDES
ASSUMPTE

NOM

ORIGEN
CODI

Full:
REDACCIÓ:

COMUNICACIONS FETES
MEDI

HORA

ASSUMPTE

CRTA:

PK :

CALÇ:

MARGE:

CRTA:

PK :

CALÇ:

MARGE:

CRTA:

PK :

CALÇ:

MARGE:

CRTA:

PK :

CALÇ:

MARGE:

CRTA:

PK :

CALÇ:

MARGE:

CRTA:

PK :

CALÇ:

MARGE:

CRTA:

PK :

CALÇ:

MARGE:

CRTA:

PK :

CALÇ:

MARGE:

CRTA:

PK :

CALÇ:

MARGE:

CRTA:

PK :

CALÇ:

MARGE:

CRTA:

PK :

CALÇ:

MARGE:

CRTA:

PK :

CALÇ:

MARGE:

CRTA:

PK :

CALÇ:

MARGE:

CRTA:

PK :

CALÇ:

MARGE:

CRTA:

PK :

CALÇ:

MARGE:

CRTA:

PK :

CALÇ:

MARGE:

NOM

DESTÍ
CODI

de
OPERADOR:

INCIDÈNCIA
MEDI

HORA

TIPUS

COMUNICAT

ANY

PROGRAM ACI Ó
SETM ANAL

CONTRACTE DE CONSERVACIÓ INTEGRAL
CLAU: SC-CGB-20100

SET.

Dies

de

Full

de

CAP DE TREBALLS

a

VIST I PLAU

de

OPERADOR

Contractista:
OPERACI Ó O ACTUACI Ó DI FERENCI ADA
CODI

DENOMINACIÓ

LOCALI TZACI Ó
CARRETERA

CALÇ.

Marge

PK i

AM I DAM ENT
PK f

Tall carril

UT

AMIDAMENT

VALORACI Ó
EUROS

SETM ANA
Dil

Dim

Dix

Dij

Div

Dis

Diu

COM UNI CAT DE PREVI SI Ó DE TALLS DE CARRI L
CONTRACTE CONSERVACIÓ INTEGRAL:
CLAU: SC-CGB-20100
CONTRACTISTA:
ASSISTÈNCIA TÈCNICA:

Setmana:
Data Petició:

Carreteres tipus A (Calçades separades):
DATA
TREBALLS

DESCRIPCIÓ / MOTIU

PK

CRTA.
INICI

HORA

SENTIT
FINAL

INICI

FINAL

CALÇADA (CARRIL AFECTAT)
ESQUERRE

DRETA

Carreteres tipus B (Calçada única):
DATA
TREBALLS

DESCRIPCIÓ / MOTIU

Observacions Servei Territorial de Carreteres de Barcelona:

CRTA.

PK

SENTIT

HORA

CALÇADA (CARRIL AFECTAT)

VIST I PLAU
SERV.
TERRIT.

COM UNI CAT D'ACCI DENT

DATA:
CONTRACTE DE CONSERVACIÓ INTEGRAL
CLAU: SC-CGB-20100

F:

OPERADOR:

Nº INCIDÈNCIA

DATA REPARACIÓ:

Contractista:

REDACCIÓ:

SI TUACI Ó, DADES DE L'ATENCI Ó A L'ACCI DENT I DADES VÀRI ES
CARRETERA
PK
CALÇADA
MARGE
CARRIL
HORA DE L'ACCIDENT
FORMA EN QUÈ S'HA
TINGUT CONEIXEMENT

ATENCIÓ A L'ACCIDENT
CENTRE CONSERVACIÓ
CENTRE CONTROL
MOSSOS ESQUADRA
EQUIP VIALITAT
AMBULÀNCIA
GRUA ASSISTÈNCIA
ALTRES

ASSOLEIAT
ENNUVOLAT
PLUJA
PLUJA FINA
TEMPS

AVÍS

ATESTAT:

SI
NO

MOSSOS ESQUADRA
POLICIA LOCAL

HORA
ARRIBADA

SORTIDA

TELF.

TEMPESTA
VENT FORT

SECA I NETA

BOIRA

MULLADA

BOIRA INTENSA

GLAÇADA

NEU

ESTAT DE LA SUPERFÍCIE

CALAMARSA

NEVADA
ENFANGADA

ALBA

SORRA

PLE DIA

GRAVA SOLTA

CAPVESPRE

OLI

LLUMINOSITAT NIT CLARA
NIT FOSCA

ESCASSA

SENSE LLUM

CONDICIONS DE
CIRCULACIÓ
ABANS DE L'ACCIDENT

LLUM ARTIFICIAL
HORA DE RETORN NORMALITAT

FLUÏDA
LENTA
DENSA
RETENCIONS

LIMITACIONS QUE RESTEN

DANYS A LA PROPI ETAT I DESCRI PCI Ó DE L'ACTUACI Ó

BIONA (m)

IPN (ut)
AMORTIDOR (ut)
ALTRES

(m)

SENYALS (ut)

CODI
PAL SUPORT: TIPUS
(m)

BÀCULS (ut)

NÚM.

MALLA (m)
ALTRES:
FOTO
SENYALITZACIÓ / TALL DE CARRIL:
DESCRIPCIÓ DE L'ACTUACIÓ:

SI

NO

SI

Nº DE FOTO

NO

VEHI CLES I NVOLUCRATS EN L'ACCI DENT
A

M ATRÍ CULA
M ODEL
COLOR
REM OLC
M ATRÍ CULA
CONDUCTOR
NÚM . CARNET
TI PUS CARNET
ADREÇA
POBLACI Ó
TELÈFON
PROPI ETARI
ADREÇA
POBLACI Ó
TELÈFON
CI A. ASSEGURADORA
NÚM . PÒLI SSA
NÚM . OCUPANTS
FERI TS

GREUS
LLEUS

VÍ CTI M ES

CROQUI S
B

COM UNI CAT D'I NCI DÈNCI A

DATA:
CONTRACTE DE CONSERVACIÓ INTEGRAL
CLAU: SC-CGB-20100

F:

REDACCIÓ:

Nº INCIDÈNCIA

DATA REPARACIÓ:

Contractista:

OPERADOR:

SI TUACI Ó, DADES DE L'ATENCI Ó A LA I NCI DÈNCI A I DADES VÀRI ES
CARRETERA

HORA

ATENCIÓ A LA INCIDÈNCIA

AVÍS

PK
CALÇADA

CENTRE CONSERVACIÓ

MARGE

CENTRE CONTROL

CARRIL

MOSSOS ESQUADRA

CODI ELEMENT

EQUIP VIALITAT

HORA DE LA INCIDÈNCIA

ALTRES

ARRIBADA

SORTIDA

HORA DE RETORN NORMALITAT
LIMITACIONS QUE RESTEN

DESCRI PCI Ó DEL SUCCÉS
BIONA (m)

IPN (ut)
AMORTIDOR (ut)
ALTRES

SENYALS (ut)

CODI
PAL SUPORT: TIPUS
(m)

BÀCULS (ut)

NÚM.

(m)

CARTELL INFORMATIU(m2)
DEFECTE:

MALLA (m)
AGLOMERAT (m2)

DFECTE:

CUNETES REVESTIDES:

BRUTA (m)
TRENCADA (m)

CUNETES DE TERRA:

BRUTA (m)
REPERFILAR (m)

SENYALITZACIÓ / TALL DE CARRIL:

FOTOGRAFIA:
SI

SI

Nº DE FOTOGRAFIA

NO

ALTRES:

TI PUS D'I NCI DÈNCI A
021
022
023
024
031
032
033
041
042
043
051
052
061
062
063
064
071

Restes pertorbadores a la calçada animals morts
Restes pertorbadores a la calçada olis o materials granulars
Restes pertorbadores a la calçada productes de despreniments
Restes pertorbadores a la calçada objectes diversos
Vehicles aturats o avariats en la calçada
Vehicles aturats o avariats en el voral
Vehicles aturats o avariats en altres punts dels terrenys de la carretera
Defectes en el paviment amb perill pròxim per a la circulació
Defectes en el paviment sense perill pròxim per a la circulació
Defectes en altres elements de la capa de trànsit
Defectes en el drenatge superficial amb perill per a la circulació
Defectes en el drenatge superficial sense perill per a la circulació
Defectes en els equipaments de seguretat barreres de seguretat
Defectes en els equipaments de seguretat baranes
Defectes en els equipaments de seguretat abalisament
Defectes en els equipaments de seguretat tanques
Defectes en la senyalització falta de senyals

072
073
074
081
082
083
084
085
086
087
088
090
100
110
130
140
150

Defectes en la senyalització senyals avariats
Defectes en la senyalització falta de visibilitat dels senyals
Defectes en la senyalització en marques viàries
Subministrament energia elèctrica
Enllumenat túnel
Ventilador túnel
Seguretat, vigilància i control
Enllumenat exterior
Semaforització cruïlles
Senyalització variable
Altres sistemes instal·lacions
Incidències de vialitat hivernal
Altres incidències
Millores o acondicionaments
Ús i defensa de la carretera
Robatoris
Treballs a tercers

NO

CROQUI S I OBSERVACI ONS

CONTRACTISTA:
ASSISTÈNCIA TÈCNICA:
CONTRACTE CONSERVACIÓ INTEGRAL
CLAU: SC-CGB-20100

COMUNICAT DE TALL DE CARRIL
CARRETERA:
SENTIT:

PK inici:

PK final:

CARRILS AFECTATS:

DATA:
OPERACIÓ:

HORA INICI TREBALLS:

DATA LLIURAMENT COMUNICAT:

HORA FINAL TREBALLS:

COMUNICAT D'OPERACIONS
CONTRACTE
DE
CONSERVACIÓ
CLAU: SC-CGB-20100
Contractista:

Data:
Cap d'equip:

Festiu:
Vist i Plau:

PLUJA

Operador:

INTEGRAL

SI
NO

PERSONAL
NOM

CATEG.

ABONAR
SI/NO

DENOMINACIÓ

CODI

DESPL.

HORES
OP 1 OP 2 OP 3 OP 4 OP 5 OP 6 OP 7 OP 8 TOTAL

MATERIALS
CODI

UT.

AMIDAMENT
OP 1 OP 2 OP 3 OP 4 OP 5 OP 6 OP 7 OP 8 TOTAL

MAQUINÀRIA
TIPUS DE MÀQUINA

CODI

PARADA

HORES
OP 1 OP 2 OP 3 OP 4 OP 5 OP 6 OP 7 OP 8 TOTAL

ALTRES DADES I OPERACIONS

COMUNICATS ESPECÍFICS QUE S'ACOMPANYEN
ACCIDENTS
VIGILÀNCIA

INCIDÈNCIES
FITXES TREBALL

NÚM. UT.

1

2

3

4

5

6

7

8

OPERACIÓ

Codi
Subcodi

Crta.

Calçada
Marge

PKi

PKf

Codi
Element

Estat

Núm.
Incidència

Amidament
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ANNEX 8: ESTOC DE SENYALITZACIÓ
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1.

INTRODUCCIÓ.

2.

JOC DE SENYALS PER VEHICLE.
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1. INTRODUCCIÓ
Els objectius de la senyalització ocasional són informar a l’usuari de la carretera de la realització
dels treballs inclosos en la Conservació Integral, ordenar la circulació en la zona afectada pels
treballs i modificar el comportament de l’usuari adaptant-lo a una situació no habitual, tot això
amb l’objectiu final de preservar la seguretat dels usuaris de la carretera i dels propis treballadors,
així com de limitar en la mesura del possible la baixada en el nivell de servei de la via afectada.
Aquest annex inclou la relació de l’estoc mínim obligatori de senyalització del qual disposarà el
Contractista per tal de senyalitzar convenientment els treballs que es realitzin a la carretera, i les
incidències que es puguin produir dins de l’àmbit de les activitats objecte del present contracte
de serveis, entenent aquesta relació com a no limitadora, atès que el Contractista haurà de
disposar en tot moment dels senyals i balises que siguin necessaris d’acord amb la normativa
vigent.
Cadascun dels vehicles destinat a les operacions de vigilància i ajuda a la vialitat haurà de dur
un dels jocs de senyals que es relaciona a continuació i, a més, el Contractista haurà de disposar
d’un joc de senyals addicional per a utilitzar-lo en les operacions de conservació i reparació, o en
el cas de que es produeixi més d’una incidència de forma simultània. Per tant, els vehicles
utilitzats hauran de tenir la capacitat suficient per a transportar tots els senyals en les condicions
adequades.
En qualsevol cas, la Direcció del Contracte podrà modificar l’estoc mínim de senyals quan les
circumstàncies específiques dels trams de carretera inclosos dins de l’àmbit del contracte així ho
aconsellin.
La nomenclatura utilitzada en la definició dels senyals és la de la norma de carreteres 8.3-I.C.
corresponent a senyalització d’obres i la de les Ordres Circulars que d’ella se’n deriven.

2.

JOC DE SENYALS PER VEHICLE

Senyals de perill
2 senyals TP-15
1 senyals TP-17 a
1 senyals TP-17 b
2 senyals TP-18
2 senyals TP-19
3 senyals TP-50

Perfil irregular
Estretament de calçada per la dreta
Estretament de calçada per l’esquerra
Obres
Paviment lliscant
Altres perills

Senyals de reglamentació i prioritat
1 senyal TR-1
1 senyals TR-2
1 senyals TR-101
2 senyals TR-301
2 senyals TR-301

Cediu el pas
STOP
Prohibit el pas
Velocitat màxima a 100 km/h
Velocitat màxima a 80 km/h

Annex 8. Estoc de senyalització
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2 senyals TR-301
2 senyals TR-305
4 senyals TR-400
2 senyals TR-500

Conservació Integral litoral

Velocitat màxima a 60 km/h
Avançament prohibit
Sentit obligatori
Final de prohibicions

Senyals d’indicació
2 senyals TS-52
2 senyals TS-53
2 senyals TS-54
2 senyals TS-55
6 senyals TS-220

Reducció d’un carril per la dreta (3 a 2)
Reducció d’un carril per l’esquerra (3 a 2)
Reducció d’un carril per la dreta (2 a 1)
Reducció d’un carril per l’esquerra (2 a 1)
Presenyalització de direcció “DESVIAMENT”, en els tres sentits
possibles (2 esquerra, 2 dreta i 2 recte).

Senyalització manual
2 senyals TM-2/TM-3

Pas permès / Pas prohibit

Elements d’abalisament reflectants
3 senyals TB-2
3 senyals TB-4
75 senyals TB-6
6 balises TL-2

Panell direccional
Panell doble direccional
Conus de 70 cm d’alçada
Balises d’alta làmpada amb una intensitat d’il·luminació mínima
d’1,5 joules

Senyalització mòbil
1 senyal lluminós direccional reversible intermitent
Rotatius amb una potència mínima de 55 W
Panell de missatge variable amb tecnologia LED

Annex 8. Estoc de senyalització
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Annex 9:
Estudi bàsic de seguretat i salut
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ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT

Característiques del treballs:
(A) Títol: Execució d'operacions de conservació integral als trams de carretera
adscrits a l’àmbit de Barcelona litoral.

(B) Expedient: PTOP-2021-309

(C) Descripció dels treballs:
Execució d'operacions de conservació integral als trams de carretera adscrits a
l’àmbit de conservació de Barcelona litoral.

(D) Ubicació dels treballs: Carreteres adscrites a l’àmbit de la zona litoral de
Barcelona.

(E) Pressupost del contracte:
Pressupost:

19.628.498,48 €

Import IVA:

4.121.984,68 €

Pressupost base licitació:

23.750.483,16 €

El valor estimat del contracte és de 28.461.322,80 € (vint-i-vuit milions quatre-cents
seixanta-un mil tres-cents vint-i-dos euros amb vuitanta cèntims).
(F) Termini d’execució dels treballs: 48 mesos
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1. OBJECTE D’AQUEST ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT
Aquest Estudi bàsic de seguretat i salut estableix, durant l’execució de les obres o serveis
corresponents al contracte del títol i clau que figuren respectivament en els apartats (A) i (B) de
la portada, les previsions pel que fa a la prevenció de riscos d’accidents i/o malalties
professionals, així com els derivats dels treballs de reparació, conservació, entreteniment i
manteniment, i les instal·lacions preceptives d’higiene i benestar dels treballadors.
Servirà per donar unes directrius bàsiques a l’empresa contractista adjudicatària per dur a
terme les seves obligacions en el camp de la prevenció de riscos professionals, facilitant el
seu desenvolupament, sota el control de la direcció facultativa, d’acord amb el Reial decret
1627/1997, de 24 d’octubre, pel que s’implanta l’obligatorietat de la inclusió d’un Estudi o
Estudi bàsic de seguretat i salut a les obres de construcció, i donant compliment a l’establert
al Reial decret 171/2004, de 30 de gener, pel qual es desenvolupa l’article 24 de la Llei
31/1995, de prevenció de riscos laborals en matèria de coordinació d’activitats empresarials.

2.

CARACTERÍSTIQUES DELS TREBALLS

2.1. Descripció dels treballs
El treballs consisteixen en allò que figura en l’apartat (C) de la portada.

2.2. Ubicació dels treballs
Els treballs a executar es desenvoluparan a la ubicació que figura en l’apartat (D) de la
portada.

2.3. Pressupost, termini d’execució i mà d’obra
•
•
•

El pressupost del contracte IVA inclòs figura en l’apartat (E) de la portada.
El termini d’execució figura en l’apartat (F) de la portada.
Es preveu un nombre de treballadors (propis i subcontractats) punta en un mateix dia
de quaranta (40) operaris.

Annex 9. Estudi bàsic de seguretat i salut
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ANÀLISI DELS RISCOS

3.1. Riscos derivats de les tasques a realitzar
3.1.1. Comuns a la major part del treballs:
• Atropellament, cops, bolcs o falses maniobres de la maquinària i vehicles.
• Caigudes del personal i/o objectes, al mateix nivell o a diferents nivells.
• Derivats de les condicions meteorològiques: baixa temperatura, neu, gel, pluges, boira,
etc.
• Sobreesforços.
• Interferència amb serveis i aigua, gas, electricitat, comunicacions.
• Projeccions de partícules.
• Pols.
3.1.2.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Paviments:
Cops pel trencament de maniguets a pressió.
Caigudes de materials dels camions.
Caigudes de persones dels vehicles.
Riscos derivats dels treballs realitzats sota altes temperatures.
Cremades.
Riscos derivats de la inhalació de vapors de betum asfàltic.
Cossos estranys als ulls.
Interferències entre vehicles per mala senyalització de les maniobres.
Vibracions sobre les persones.
Soroll ambiental o de la maquinària.
Esforços excessius.

3.1.3.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Drenatges:
Ensorrament dels pous.
Despreniments de terres.
Cops i talls per l’ús d’eines manuals.
Cops amb objectes.
Els derivats de tasques fetes a ambients humits i tancats.
Contactes elèctrics.
Intoxicació per gasos.
Explosió per gasos o líquids.
Atacs de rates al connectar amb el clavegueram.
Dermatitis per contacte amb ciment.
Infeccions per treballs fets a prop de clavegueram en servei.

3.1.4.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Plantacions i segues:
Cops amb branques, troncs i altres.
Intoxicacions per l’ús d’herbicides.
Sobreesforços.
Talls a extremitats superiors i inferiors per l’ús de maquinària de tall i sega.
Brossa en suspensió.
Contactes elèctrics directes.
Bolcades de maquinària.
Danys a tercers.
Cossos estranys als ulls.
Esforços excessius i males postures.
Dermatitis per al·lèrgies de contacte.
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Picades i/o mossegades d’insectes o animals.
Cops, punxades o talls amb objectes tallants o punxants (eines, branques, …)
Cops per caiguda d’objectes d’altura (branques, eines, …)
Neteges:
Col·lisions provocades per paviments humits o lliscants.
Cops pel trencament de maniguets a pressió.
Dermatitis pel contacte amb productes decapants.

3.1.6.
•
•
•
•
•
•
•
•

Moviment de terres i talussos:
Esllavissament de les terres o pedres.
Despreniment de les terres o pedres, per l’ús de la maquinària.
Despreniment de les terres o pedres, per sobrecàrrega de la vora del talús.
Despreniment de terres i blocs per alteracions de l’estabilitat rocosa d’un talús.
Despreniments de terres o pedres, per no emprar el talús adequat.
Despreniments de terres o pedres, per variació de la humitat del terreny.
Despreniments de terres o pedres, per filtracions d’aigua.
Despreniments de terres o pedres, per vibracions properes (pas de vehicles, línies de
ferrocarril, ús de martells pneumàtics. etc.).
• Despreniments de terres o pedres, per alteracions del terreny, deguts a variacions de
temperatures.
• Despreniments de terres o pedres, per càrregues pròximes al límit de l’excavació
(torres elèctriques, pals de telègraf, arbres amb arrels descobertes, etc.).
• Contactes elèctrics directes.

3.1.7.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
3.1.8.
•
•
•
•
•
•
•

Obres de fàbrica i treballs en alçada:
Caiguda de persones per la vora o buits de l’encofrat.
Talls quan s’utilitzin les taules de serra circular.
Trepitjades d’objectes punxants.
Dermatitis causada pel contacte amb el formigó.
Vibracions causades per l’ús d’agulles vibrants.
Atrapament de les mans amb la canal d’abocament del formigó des del camió.
Embussos o taps interns a la canonada de la bomba de formigó.
Contactes elèctrics directes o indirectes.
Electrocució causada per anul·lació de presa de terra o interruptors diferencials de la
maquinària elèctrica.
Caiguda d’elements estructurals.
Caiguda de l’encofrat durant les maniobres d’ubicació o canvi.
Talls i ferides causats per l’ús de rodons d’acer o per l’ús d’objectes, eines manuals o
màquines eines.
Aixafaments durant l’operació de descàrrega de la ferralla.
Ensopegades i torçades en caminar sobre les armadures.
Senyalització horitzontal:
Dermatitis pel contacte amb pintures i dissolvents.
Intoxicació per la inhalació de vapors de dissolvents i altres.
Esquitxos als ulls de pintures i dissolvents.
Cossos estranys als ulls.
Accidents de trànsit.
Trepitjades sobre objectes.
Punxades o talls amb objectes tallants o punxants.
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Cops i talls per l’ús d’eines manuals.
Tomb de màquines.
Atrapament per o entre objectes.
Projeccions.
Electrocució.
Lumbàlgies i sobreesforços.
Soroll.
Vibracions.
Senyalització vertical:
Dermatitis pel contacte amb dissolvents, detergents i pintures.
Dermatitis pel contacte amb el formigó.
Intoxicació per la inhalació de vapors de dissolvents i altres.
Esquitxos als ulls de dissolvents, detergents i pintures.
Cops i talls per l’ús d’eines manuals i màquines eina.
Talls a extremitats superiors i inferiors per l’ús de maquinària de tall i sega.
Esquitxos als ulls.
Contactes elèctrics directes o indirectes.

3.1.10. Barreres de seguretat i abalisament:
• Dermatitis pel contacte amb dissolvents i productes antigreix.
• Dermatitis pel contacte amb el formigó.
• Atrapament de les mans amb la canal d’abocament del formigó des del camió.
• Intoxicació per la inhalació de vapors de dissolvents i altres.
• Esquitxos als ulls de dissolvents i productes antigreix.
• Cops i talls per l’ús d’eines manuals i màquines eina.
• Cremades i electrocucions per l’ús d’equips d’oxitall i soldadura elèctrica.
• Talls a extremitats superiors i inferiors per l’ús de maquinària de tall i sega.
• Talls a les taules de serra circular.
• Aixafaments durant les operacions de manipulació de les “New Jersey” prefabricades.
• Contactes elèctrics directes o indirectes.
3.1.11. Electricitat, enllumenat, semàfors i altres instal·lacions (ventilació, mesuradors
condicions ambientals, comunicació, TV, incendis i detecció vehicles):
• Talls en emprar eines manuals.
• Talls en emprar guies i conductors.
• Punxades a les mans en emprar guies i conductors.
• Cops en emprar eines manuals.
• Esforços excessius.
• Cremades a les operacions d’escalfament dels protectors.
• Contactes elèctrics o cremades per manca de protecció als quadres elèctrics.
• Contactes elèctrics o cremades per maniobres incorrectes a la línia.
• Contactes elèctrics o cremades per emprar eines sense aïllament.
• Contactes elèctrics o cremades per anul·lació dels mecanismes de protecció.
• Contactes elèctrics o cremades per connexió directa sense emprar endolls.
• Explosió de l’estació transformadora a la posada en servei.
• Incendis per mala instal·lació de la xarxa elèctrica.
3.1.12. Ajuda a la vialitat:
• Infeccions per manipulació de residus biològics.
• Trànsit vehicles.
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3.1.13. Reparacions de malles:
• Lliscament de terres i/o roques.
• Despreniment de terres i/o roques en actuar sobre el talús.
• Despreniment de terres i/o roques per sobrecàrrega de la vora superior del talús.
• Caiguda d'objectes a diferent nivell.
• Sobreesforç.
• Els derivats de desenrotllar i mesura de la malla.
• Trencament de cables de tesat.
• Els derivats de la càrrega, transport i col·locació de malla en un talús mitjançant
helicòpter.
• Estrès tèrmic.
• Bolcada de maquinària / aixafament.
• Risc elèctric (contactes elèctrics directes i indirectes).
• Atrapades / xocs / cops per entre objectes o parts maquinària.
• Tall de l'operari amb eines.
• Els derivats de l'ús del compressor.
• Els derivats de l'ús de la injectora.
• Lesions per exposició continuada al soroll elevat.
• Riscos propis dels treballs de sanejament i perforació.
• Els produïts per interferència amb conduccions subterrànies (electrocució, explosió,
etc.).
• Tall de la corda de seguretat.
3.1.14. Vialitat hivernal:
• Atrapades en maquinària i vehicles.
• Bolcada dels vehicles.
• Col·lisions amb d’altres vehicles.
• Relliscades en superfícies de trànsit.

3.2. Riscos produïts per agents atmosfèrics
• Riscos d’incendi.

3.3. Riscos per ús de maquinària i equips auxiliars
3.3.1 Camió regador de betum:
• Atropellament de persones.
• Topades amb altres vehicles.
• Bolcada del camió.
• Bolcada per desplaçament de la càrrega.
• Caigudes en pujar i baixar de la caixa.
• Riscos derivats de la inhalació de vapors de betum asfàltic.
• Atrapades.
• Altres.
3.3.2

Màquina pinta-ratlles:
• Bolcada del vehicle.
• Atropellament de persones.
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Col·lisions amb altres vehicles.
Caigudes a diferent nivell en pujar o baixar de la cabina.
Dermatitis pel contacte amb pintures i dissolvents.
Intoxicació per la inhalació de vapors de dissolvents i altres.
Esquitxos als ulls de pintures i dissolvents.

3.3.3 Camió amb o sense estris i màquines de moviment de terres:
• Bolcada de la màquina.
• Atropellament de persones.
• Col·lisions amb altres vehicles.
• Caigudes a diferent nivell en pujar o baixar de la cabina.
• Caigudes des d’alçada.
• Contactes elèctrics.
3.3.4 Fresadora:
• Caigudes des d’alçada.
• Caigudes al mateix nivell.
• Atrapament, cops o talls als peus causats pel tambor de fresat a les erugues.
• Contactes amb combustibles líquids.
• Incendis.
• Explosions.
• Els derivats dels gasos de la combustió.
• Caiguda de materials des de la cinta.
• Pols.
3.3.5 Estenedora d’asfalt:
• Caiguda de persones des de la màquina.
• Caiguda de persones al mateix nivell.
• Riscos derivats de tasques de manipulació de materials a altes temperatures.
• Riscos derivats de la inhalació de vapors de betum asfàltic.
• Cremades.
• Sobreesforços.
• Atropellament durant les maniobres d’acoblament dels camions de transport
d’aglomerat asfàltic amb l’estenedora.
• Altres.
3.3.6

Talladora de paviments amb disc mecànic:
• Talls.
• Cops amb objectes.
• Abrasions.
• Atrapades.
• Projecció de partícules.
• Sobreesforços.
• Projecció de pols.
• Soroll ambiental.
• Els derivats dels llocs de situació.
• Altres.

3.3.7

Plataforma telescòpica:
• Bolc de la màquina.
• Caigudes des d’alçada.
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Contactes elèctrics.

3.3.8

Segadora mecànica:
• Atropellament de persones.
• Bolcada del tractor per tasques en forts pendents.
• Topades amb altres vehicles.
• Contactes elèctrics directes o indirectes.
• Pols.
• Soroll.

3.3.9

Camió banyera:
• Bolcada del vehicle.
• Atropellaments de persones.
• Col·lisions amb altres vehicles.
• Caigudes al pujar o baixar de la caixa.
• Despreniments.
• Atrapades a l’obrir o tancar la caixa.
• Cremades.
• Incendis.

3.3.10

3.3.11

•
•
•
•
•
•
•
•

Camió formigonera:
Bolcada del vehicle.
Atropellaments i col·lisions.
Atrapades.
Caigudes d’alçada.
Caigudes d’objectes.
Esquitxades de formigó.
Cops per maneig de les canaletes.
Cops pel cubilot de formigó.

•
•
•
•
•
•

Camió amb grua hidràulica:
Bolcada del vehicle.
Atropellaments i col·lisions.
Despreniment de la càrrega.
Cops en la càrrega.
Burxades amb el cable.
Caiguda de la càrrega per fallida del sistema hidràulic.

3.3.12

Corró compactador
• Bolcada de la màquina.
• Atropellaments i col·lisions.
• Projecció de partícules.
• Incendis.
• Pols.

3.3.13

Cuba de reg
• Caiguda al mateix nivell.
• Caiguda d’objectes despresos.
• Atropellaments per màquines o camions.
• Bolcada per despreniments o desnivell del terreny.
• Cops a persones o objectes en el moviment de gir.
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Atropellaments de persones.
Col·lisions per falta de visibilitat.
Caiguda de persones transportades.
Els derivats de la vibració constant durant la conducció.
Pols ambiental.
Soroll.
Lumbàlgia.

Tractor cisterna per a tractament amb herbicida
• Caiguda al mateix nivell.
• Atropellaments per màquines o camions.
• Bolcada per despreniments o desnivell del terreny.
• Cops a persones o objectes en el moviment de gir.
• Atropellaments de persones.
• Col·lisions per falta de visibilitat.
• Els derivats de la vibració constant durant la conducció.
• Manipulació inadequada dels productes fitosanitaris.
• Intoxicació.
• Pols ambiental.
• Soroll.
• Lumbàlgia.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Escombradora de calçada
Bolcada de la màquina.
Caigudes de persones al pujar o baixar de la màquina.
Atropellaments i col·lisions.
Projecció de partícules.
Cops en el moviment de gir.
Cops per objectes o eines.
Soroll.
Incendis.
Pols.
Caigudes d’alçada.

Petita maquinària auxiliar
Atrapades.
Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...).
Desplom i/o caiguda de maquinària d’obra.
Caiguda de càrrega transportada.
Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics.
Caiguda des de punts alts i/o des d’elements provisionals d’accés (escales,
plataformes).
• Cops i ensopegades.
• Caiguda de materials, rebots.
• Ambient excessivament sorollós
• Contactes elèctrics directes o indirectes.
• Accidents derivats de condicions atmosfèriques.
• Projeccions de partícules.
• Incendis.
• Explosions.
•
•
•
•
•
•
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3.4. Riscos causats per les instal·lacions alienes a les tasques contractades
• Existència de canalitzacions de serveis d’aigua, gas, electricitat, oleoductes,
comunicacions i altres similars.

3.5. Riscos causats per tercers:
• Col·lisió de vehicles circulant amb maquinària treballant.
• Caigudes a rases de vehicles i persones aliens als treballs.
• Irrupció de curiosos per tal de seguir el desenvolupament de les tasques.
• Atropellament d’operaris pels vehicles que circulen per la via.
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PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS

4.1. Proteccions individuals
• Cascos: per a totes les persones que participen en els treballs inclosos en aquest
contracte, inclosos per als visitants.
• Guants d’ús general.
• Guants de goma.
• Guants de soldador.
• Botes d’aigua.
• Botes de seguretat de lona.
• Botes de seguretat de cuir.
• Granotes: s’hauran de tenir en compte les reposicions al llarg de l’obra, segons conveni
col·lectiu provincial.
• Vestits d’aigua.
• Ulleres contra impactes i antipols.
• Màscares antipols.
• Ulleres per a oxitall.
• Protectors auditius.
• Cinturó antivibratori.
• Jaqueta reflectora.
• Casc protector amb galtera (CE EN 397).
• Arnés complet anticaigudes i de subjecció per a treballs en alçada (CE EN 358,
361,813).
• Davallador / assegurador autofrenant amb funció antipàtic (CE EN 341 classe A).
• Puny bloquejador ascensió dret o esquerre, en treballs d'alçada. (CE EN 567).
• Anticaigudes lliscant per corda (CE EN 353-2).
• Cordes de seguretat, de 10.5 mm semiestàtica segons normes CE, UIAA i DIN.
• Guants de cuir.
• Guants antitall.
• Peto antitall.
• Botes de mitja canya amb sola de goma adherent a superfície rocosa, puntera i sola
reforçada.

4.2. Proteccions col·lectives
• Ordre i neteja.
• Tanques de limitació i protecció.
• Senyals de trànsit.
• Senyals de seguretat.
• Cinta d’abalisament.
• Senyals lluminosos i acústics d’avis de maquinària en funcionament.
• Topalls de desplaçament de vehicles.
• Banderoles de senyalització.
• Abalisament lluminós.
• Extintors.
• Interruptors diferencials.
• Connexions a terra.
• Xarxes.
• Cables d’acer i ancoratges.
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4.3. Formació
Tot el personal ha de rebre, abans d’integrar-se als equips que fan les tasques corresponents
al present contracte, una formació dels mètodes de treballs i riscos que aquests puguin
comportar, juntament amb les mesures de seguretat que s’hauran d’emprar.
Escollint el personal més qualificat i fent-los-hi cursets de socorrisme, de tal manera que en
tots els talls disposin d’algun socorrista.

4.4. Medicina preventiva i primers auxilis
4.4.1. Farmaciola
S’haurà de tenir a disposició, en el lloc de treball, una farmaciola amb el material necessari i
adequat.
4.4.2. Assistència als accidents
S’haurà d’informar a l’obra de l’emplaçament dels diferents centres mèdics (serveis propis,
mútues patronals, mutualitats laborals, ambulatoris, etc.), on s’ha de traslladar els accidentats
per al seu tractament ràpid i efectiu.
És molt convenient disposar en l’indret on es desenvolupin els treballs i en un lloc ben visible,
d’una llista amb els telèfons i adreces dels centres assignats per a urgències, ambulàncies,
taxis, etc., per tal de garantir un transport ràpid dels possibles accidentats als centres
d’assistència.
4.4.3. Vigilància de la salut
Tot el personal que comenci a treballar en aquest contracte haurà de disposar del
corresponent certificat d’aptitud per al lloc de treball.
S’analitzarà l’aigua destinada al consum dels treballadors per tal de garantir la seva potabilitat,
en el cas que no provingui de la xarxa de proveïment de la població.
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PREVENCIÓ DE RISCOS DE DANYS A TERCERS

S’analitzarà, d’acord amb la normativa vigent, l’entorn amb les carreteres i camins pròxims al
treball contractats i es prendran les mesures de seguretat que es requereixen per a cada cas.
Se senyalitzaran, si escau, els accessos als llocs de treball i es prohibirà el pas a tota persona
aliena; es col·locarà si escau els tancaments necessaris.

6.

DISPOSICIONS LEGALS D’APLICACIÓ

És obligació del contractista adjudicatari (tant per a tot el personal propi així com per al
personal subcontractat), el compliment de tota la normativa que faci referència a la prevenció
de riscos laborals i a la seguretat i salut en la construcció esmentada a continuació, i en
concret, de la Llei 31/1995, de 17 de gener, i del Reial decret 1627/1997, de 24 d’octubre
(BOE 25/10/97).
Generals:
• Estatut dels Treballadors. Reial decret Legislatiu 1/1995, de 24 de març, sobre el text
refós de la llei de l’Estatut dels treballadors, BOE nº75, de 29 de març.
• Llei 21/1992, de 16 de juliol. Indústria. (Articles del 9 al 18). BOE de 23 de juliol.
• Reial decret 1561/1995, de 21 de setembre. Jornades especials de Treball. BOE de
26 de setembre.
• Reial decret legislatiu 5/2000, de 4 d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la Llei
sobre Infraccions i sancions en l’ordre social.
• Llei 32/2006, de 18 d’octubre, reguladora de la subcontractació en el sector de la
construcció. (desplegament en el Reial decret 1109/2007, de 24 d’agost BOE nº
204, de 25 d’agost)
Normativa de prevenció:
• Reial decret 337/2010, de 19 de març, pel que es modifiquen el RD 39/1997, de 17
de gener, pel que s’aprova el Reglament de serveis de prevenció, el RD 1109/2007,
de 24 d’agost, pel que es desenvolupa la Llei 32/2006, de 18 d’octubre.
• Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals, BOE de 10 de
novembre.
• Reial decret 39/1997, de 17 de gener. Reglament dels serveis de prevenció. BOE de
31 de gener.
• Llei 54/2003, de 12 de desembre, de reforma del marc normatiu de la prevenció de
riscos laborals.
• Reial decret 171/2004, de desenvolupament de l’article 24 de la Llei de prevenció de
riscos laborals en matèria de coordinació empresarial.
Agents químics:
• Reial decret 363/1995, de 10 de març, pel qual s’aprova el reglament sobre
classificació de substàncies noves i classificació, envasat i etiquetat de substàncies
perilloses.
• Reial decret 717/2010, de 28 de maig, pel qual es modifica el Reial decret 363/1995,
de 10 de març, pel que s’aprova el Reglament sobre classificació, envasat i
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etiquetat de substàncies perilloses i el Reial decret 255/2003, de 28 de febrer, pel
que s’aprova el Reglament sobre classificació, envasat i etiquetat de preparats
perillosos.
• Reial decret 374/2001, de 6 d’abril, sobre la protecció de la salut i seguretat dels
treballadors contra els riscos relacionats amb els agents químics durant el treball.
BOE nº 104, d’1 de maig.
• Llei 34/07, de 15 de novembre, de qualitat de l’aire i protecció de l’atmosfera. BOE nº
275, de 16 de novembre
• Reial decret 1254/1999, de 16 de juliol, sobre mesures de control dels riscos
inherents als accidents greus en els que intervinguin substàncies perilloses.
Agents biològics i cancerígens:
• Reial decret 664/1997, de 12 de maig. Protecció dels treballadors contra els riscos
relacionats amb l’exposició a agents biològics durant el treball. BOE de 24 de maig.
• Reial decret 665/1997, de 12 de maig, sobre la protecció dels treballadors contra els
riscos relacionats amb l’exposició a agents cancerígens durant el treball.
Aparells a pressió:
• Reial decret 2060/2008, de 12 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament d’equips
a pressió i les seves instruccions tècniques complementàries (BOE nº 31, de 5 de
febrer).
• Reial decret 1388/2011, de 14 d’octubre, pel qual es dicten les disposicions
d’aplicació de la Directiva 2010/35/UE del Parlament Europeu i del Consell de 16
de juny de 2010 sobre equips a pressió transportables i pel que es deroguen les
Directives 76/767/CEE, 84/525/CEE, 84/526/CEE, 84/527/CEE i 1999/36/CE.
Aparells elevadors:
• Reial decret 2291/1985, de 8 de novembre. Reglament d’aparells d’elevació i de
manutenció. BOE d’11 de desembre. (I Instruccions tècniques Complementàries).
• Reial decret 474/1988, de 30 de març. Disposicions d’aplicació de la Directiva
84/528/CEE sobre aparells elevadors i maneig mecànic. BOE de 20 de maig.
• Reial decreto 837/2003, de 27 de juny, pel que s’aprova el nou text modificat i refós
de la Instrucció tècnica complementària "MIE-AEM-4" del Reglament d’aparells
d’elevació i manutenció, referent a grues mòbils autopropulsades.
Construcció:
• Resolució de 21 de setembre de 2017, de la Direcció General de Treball, per la que
s’inscriu en el registre i publica el conveni col·lectiu general del sector de la
construcció.
• Reial decret 1627/1997, de 24 d’octubre. Disposicions mínimes de seguretat i de salut
en les obres de construcció. BOE de 25 d’octubre.
• Ordre, de 12 de gener de 1998, per la qual s’aprova el model de Llibre d’incidències
en obres de construcció. DOGC de 27 de gener.
• Ordre de 29 d’abril de 1999, pel qual es modifica l’ “Ordre de 6 de maig de 1988 sobre
els requisits i dades que ha de reunir les comunicacions d’obertura prèvia o represa
de les activitats en els centres de treball”.
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• Llei 38/1999 de novembre (BOE nº 266, del 6 novembre) de (Ordenació de la
construcció” (Titulacions que poden exercir en edificació com tècnics competents
de coordinador de seguretat).
Electricitat:
• Reglament electrotècnic de baixa tensió (Decret 842/202, BOE de 18 de setembre
de 2002).
• Reial decret 614/2001, de 8 de juny, sobre disposicions mínimes per a la protecció
de la salut i seguretat dels treballadors enfront del risc elèctric.
• Reial decret 223/2008, de 15 de febrer, pel qual s’aprova el reglament sobre
condicions tècniques i garanties de seguretat en línies elèctriques d’alta tensió i les
seves instruccions tècniques complementàries IRC-LAT 01 a 09.
Empreses de treball temporal:
•

Reial decret 216/1999, de febrer, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut en
el treball en l’àmbit de les empreses de treball temporal.

Equips de treball:
• Reial decret 1215/97, de 18 de juliol. Disposicions mínimes de seguretat i salut per a
la utilització pels treballadors dels equips de treball. BOE de 7 d’agost.
• Reial decret 2177/2004, de 12 de novembre, pel que es modifica el Reial decret
1215/97, de 18 de juliol, pel que s’estableix les disposicions mínimes de seguretat
i salut per la utilització pels treballadors dels equips de treball, en matèria de treballs
temporals en alçada.
Incendis i explosions:
• Reial decret 513/2017, de 22 de maig, pel que s’aprova el Reglament d’instal·lacions
de protecció contra incendis.
• Reial decret 144/2006, de 8 d’abril, pel que s’estableix els requisits essencials de
salut i seguretat exigibles als aparells i sistemes de protecció pel seu ús en
atmosferes potencialment explosives i pel que es modifica el Reial decret
455/2012, de 5 de març, pel que s’estableix les mesures destinades a reduir la
quantitat de vapor de gasolina emès a l’atmosfera durant el proveïment de
combustible dels vehicles de motor en les estacions de servei.
• Decret 374/1996, de 2 de desembre. Regulació dels bombers d’empresa. DOGC d’11
de desembre.
• Decret 130/1998 de 12 de maig, pel qual s’estableixen mesures de prevenció
d’incendis en àrees d’influència de carreteres.
Llocs de treball:
• Reial decret 486/1997, de 14 d’abril. Disposicions mínimes de seguretat i salut en els
llocs de treball. BOE de 23 d’abril.
Malalties professionals:
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• Reial decret 1299/2006, de 10 de novembre, pel qual s’aprova el quadre de malalties
professionals en el sistema de la Seguretat Social i s’estableixen criteris per a la
seva notificació i registre. BOE nº 302 de 19 de desembre.
Manipulació manual de càrregues:
• Reial decret 487/1997, de 14 d’abril. Disposicions mínimes de seguretat i salut
relatives a la manipulació manual de càrregues que comporti riscos, en particular
dorsolumbars, per als treballadors. BOE de 23 d’abril.
Màquines:
• Reial decret 1644/2008, de 10 d’octubre, pel qual s’estableixen les normes per a la
comercialització i posada en servei de les màquines (BOE nº246, d’11 d’octubre).
Proteccions personals:
• Reglament (UE) 2016/425 del Parlament Europeu i del Consell, de 9 de març de
2016, relatiu als equips de protecció individual (EPI) i pel que es deroga la Directiva
89/686/CEE del Consell.
• Reial decret 773/1997, de 30 de maig. Disposicions mínimes de seguretat i salut
relatives a la utilització pels treballadors d’equips de protecció individual. BOE de
12 de juny.
Residus:
• Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei
reguladora dels residus.
• 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.
• Llei 22/2011, de 28 de juliol, de residus i sòls contaminats (BOE nº181, de 29 de
juliol).
• Decret 152/2017, de 17 d'octubre, sobre la classificació, la codificació i les vies de
gestió dels residus a Catalunya.
• Decret 93/1999, de 6 d’abril, sobre procediment de gestió de residus (DOGC 2865,
12/4/1999).
• Ordre MAM/304/2002, de 8 de febrer, per la qual es publiquen les operacions de
valorització i eliminació de residus i la llista europea de residus (BOE 4319/2/2002).
Senyalització:
• Norma de carreteres 8.3-I.C. (Ordre Ministerial sobre senyalització, abalisament,
defensa, neteja i acabament d’obres fixes en vies fora de poblat). 31 d’agost de
1987.
• Full monogràfic 5 sobre seguretat en el treball en les vies públiques interurbanes, de
juny de 2011, del Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de
Catalunya.
• Reial decret legislatiu 6/2015, de 30 d’octubre, pel que s’aprova el text refós de la Llei
sobre trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat viària.
Annex 9. Estudi bàsic de seguretat i salut
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• Reial decret 1428/2003, de 21 de novembre, pel que s’aprova el Reglament general
de circulació per l’aplicació i desenvolupament del text articulat de la Llei s sobre
trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat viària, aprovat pel Reial decret
legislatiu 339/1990, de 2 de març.
• Reial decret 485/1997, de 14 d’abril. Disposicions mínimes en matèria de
senyalització de seguretat i salut en el treball. BOE de 23 d’abril.
• Manual d’exemples de senyalització d’obres fixes. Direcció General de Carreteres.
• Senyalització mòbil d’obres. Direcció General de Carreteres.
Soroll:
• Reial decret 286/2006, de 10 de març, sobre la protecció de la seguretat i salut dels
treballadors contra els riscos relacionats amb l’exposició al soroll.
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CONDICIONS DELS MITJANS DE PROTECCIÓ

Totes les peces de protecció personal o elements de protecció col·lectiva tindran fixat un període
de vida útil (caducitat) i es rebutjaran a la fi d’aquesta.
Quan per les circumstàncies del treball es produeixi un deteriorament més ràpid en una peça
determinada o en un equip, s’haurà de reposar, independentment de la durada prevista o de
la data de lliurament.
Tota peça o equip de protecció que hagi sofert un tractament al límit, és a dir, al màxim per al
qual va ser concebut (per exemple, per un accident) haurà de ser rebutjat i reposat en un
moment.
Les peces que pel seu ús hagin agafat més folgança o toleràncies de les admeses pel
fabricant, s’hauran de reposar immediatament, l’ús d’una peça o equip de protecció mai
representarà un risc en si mateix.

7.1. Proteccions individuals
Tot element de protecció personal s’ajustarà a les Normes d’Homologació del Ministeri de Treball
(OM. 17-5-74) (BOE. 29-5-74) sempre que existeixi en el mercat i, en tot cas, es donarà
compliment a allò establert al Reial decret 773/1997, de 30 de maig, de disposicions mínimes de
seguretat i salut relatives a la utilització pels treballadors d’equips de protecció individual.
En els casos en què no existeixi cap norma d’homologació oficial, seran de qualitat adequada
a les seves prestacions respectives.
El contractista està obligat a posar a disposició dels treballadors tots els mitjans de protecció
individual necessaris i aquests a utilitzar-los.

7.2. Proteccions col·lectives
Es donarà prioritat a les proteccions col·lectives, que en tot cas hauran de complir la normativa
tècnica aplicable, enfront de les individuals. Una llista genèrica de proteccions col·lectives no
exhaustiva es la següent:
 Tanques autònomes de limitació i protecció:
•
•

Tindran com a mínim 90 cm d’alçada, i estaran construïdes a base de tubs
metàl·lics i elements adequats per establir una tanca contínua.
Disposaran de petges per mantenir la seva verticalitat.

 Topalls de desplaçament de vehicles:
•

Es podran realitzar amb un parell de taulons embridats i aquests aniran fixats al
terreny per mitjà de rodons clavats al mateix o d’una altra manera eficaç.

 Interruptors diferencials i connexions a terra:
Annex 9. Estudi bàsic de seguretat i salut
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La sensibilitat mínima dels interruptors diferencials serà per enllumenat de 30 mA
i per força de 300 mA.
La resistència de les connexions a terra no serà superior a la que garanteixi,
d’acord amb la sensibilitat de l’interruptor diferencial, una tensió de contacte
indirecte màxima de 24 V.
Es mesurarà la seva resistència periòdicament i, com a mínim en l’època seca de
l’any.

 Extintors:
•
•

Com agent extintor i mida hauran de ser els adequats per al tipus d’incendi
previsible.
Es revisaran cada 6 mesos com a màxim.

 Mitjans auxiliars de topografia (aquests mitjans com són cintes, banderoles, mires,
etc.):
•

Seran dielèctriques, atès el risc d’electrocució per les línies elèctriques.

 Xarxes i línies de vida:
• Tindran les característiques necessàries per complir la seva funció.
• Els suports ancoratges i cables de subjecció tindran la resistència per suportar els
esforços.
 Presa de terra:
• Complirà amb el Reglament electrotècnic de baixa tensió (MI-BT018).
 Il·luminació:
• Es dotarà el lloc de treball d’il·luminació artificial amb una intensitat mínima de 100
lux.
 Senyalització provisional d’obra:
• Complirà amb la Norma de carreteres 8.3-I.C. del 31-08-87.
 Baranes:
• Tindran com a mínim 90 cm d’alçada i estaran subjectades a elements segurs.
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8.
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SERVEIS DE PREVENCIÓ

8.1. Servei tècnic de seguretat i salut
L’empresa adjudicatària del present contracte de serveis disposarà de l’organització en prevenció
de riscos laborals que determini la Llei 31/1995 de prevenció de riscos laborals.
En tot cas, l’empresa haurà de designar un representant en matèria de seguretat i salut per tal
que es coordini amb la direcció facultativa en l’esmentada matèria.

9.

RECURSOS PREVENTIUS

Es disposarà de recursos preventius quant s’estigui dintre del marc establert en la Llei 54/2003,
de 12 de desembre, de reforma del marc normatiu de la prevenció de riscos laborals.

10. PLA DE SEGURETAT I SALUT
El contractista està obligat a redactar un Pla de seguretat i salut, adaptant aquest Estudi als seus
mitjans i mètodes d’execució.

11. PRESSUPOST
El cost de les mesures a prendre amb relació a la seguretat i salut necessàries per a aquest
contracte de serveis està inclòs en el preu d’execució de les diferents partides de les OVAV,
OC, OPSiC i UC d’aquest contracte de serveis.
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Annex 10:
Relació de personal a subrogar
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Relació de personal 1

Invicat

Invicat

Invicat

Invicat

Invicat

Invicat

Invicat

Invicat

Invicat

Invicat

Invicat

Invicat

Invicat

Invicat

Invicat

Invicat

Invicat

Invicat

Invicat

Invicat

Invicat

Invicat

Invicat

Invicat

Invicat

Invicat

Invicat

Invicat

Invicat

Invicat

Invicat

Invicat

Invicat

Invicat

Invicat

Invicat

Invicat

1382

1429

1513

1533

1635

1745

2039

2045

2053

2057

2069

2071

2077

2087

2103

2107

2121

2123

2127

2255

2333

2367

2371

2601

2625

2640

2646

3130

3216

3316

5948

6773

7013

1837

1917

1997

Invicat

10276

2139

Invicat

1415

O. Premià

Invicat

Invicat

1877

10188

O. Premià

Invicat

974

P. Arenys Acces

P. Alella

P. Alella

A. Vilassar

A. Vilassar

A. Vilassar

A. Vilassar

A. Vilassar

A. Vilassar

A. Vilassar

A. Vilassar

A. Vilassar

A. Vilassar

A. Vilassar

A. Vilassar

A. Vilassar

A. Vilassar

A. Vilassar

A. Vilassar

A. Vilassar

A. Vilassar

A. Vilassar

A. Vilassar

A. Vilassar

A. Vilassar

A. Vilassar

A. Vilassar

A. Vilassar

A. Vilassar

A. Vilassar

A. Vilassar

A. Vilassar

A. Vilassar

A. Vilassar

A. Vilassar

A. Vilassar

A. Vilassar

A. Vilassar

O. Premià

O. Premià

O. Premià

O. Granollers

Invicat

O. Granollers

O. Granollers

Invicat

Invicat

1381

3268

Invicat

3227

Ubicación

1825

Centro
Trabajo

Código
trabajador

Plantilla invicat 01/12/20

Barcelona

Barcelona

Barcelona

Barcelona

Barcelona

Barcelona

Barcelona

Barcelona

Barcelona

Barcelona

Barcelona

Barcelona

Barcelona

Barcelona

Barcelona

Barcelona

Barcelona

Barcelona

Barcelona

Barcelona

Barcelona

Barcelona

Barcelona

Barcelona

Barcelona

Barcelona

Barcelona

Barcelona

Barcelona

Barcelona

Barcelona

Barcelona

Barcelona

Barcelona

Barcelona

Barcelona

Barcelona

Barcelona

Barcelona

Barcelona

Barcelona

Barcelona

Barcelona

Barcelona

Barcelona

Barcelona

Provincia

GRUPO II

GRUPO II

GRUPO II

GRUPO II

GRUPO II

GRUPO II

GRUPO II

GRUPO II

GRUPO II

GRUPO II

GRUPO II

GRUPO II

GRUPO II

GRUPO II

GRUPO II

GRUPO II

GRUPO II

GRUPO II

GRUPO II

GRUPO II

GRUPO II

GRUPO II

GRUPO II

GRUPO III

GRUPO II

GRUPO II

GRUPO II

GRUPO II

GRUPO II

GRUPO II

GRUPO II

GRUPO II

GRUPO II

GRUPO II

GRUPO II

GRUPO II

GRUPO III

GRUPO III

GRUPO V

GRUPO V

GRUPO IV

GRUPO II

GRUPO II

GRUPO II

GRUPO II

GRUPO II

Categoría
profesional

Empleado Convenio

Empleado Convenio

Empleado Convenio

Empleado Convenio

Empleado Convenio

Empleado Convenio

Empleado Convenio

Empleado Convenio

Empleado Convenio

Empleado Convenio

Empleado Convenio

Empleado Convenio

Empleado Convenio

Empleado Convenio

Empleado Convenio

Empleado Convenio

Empleado Convenio

Empleado Convenio

Empleado Convenio

Empleado Convenio

Empleado Convenio

Empleado Convenio

Empleado Convenio

Empleado Convenio

Empleado Convenio

Empleado Convenio

Empleado Convenio

Empleado Convenio

Empleado Convenio

Empleado Convenio

Empleado Convenio

Empleado Convenio

Empleado Convenio

Empleado Convenio

Empleado Convenio

Empleado Convenio

Empleado Convenio

Empleado Convenio

Empleado Convenio

Empleado Convenio

Empleado Convenio

Empleado Convenio

Empleado Convenio

Empleado Convenio

Empleado Convenio

Empleado Convenio

TipoPersonal

COBRADOR

COBRADOR

COBRADOR

OPERARIO CONSERVACION Y MANTENIMIENTO

OPERARIO CONSERVACION Y MANTENIMIENTO

OPERARIO CONSERVACION Y MANTENIMIENTO

OPERARIO CONSERVACION Y MANTENIMIENTO

OPERARIO CONSERVACION Y MANTENIMIENTO

OPERARIO CONSERVACION Y MANTENIMIENTO

OPERARIO CONSERVACION Y MANTENIMIENTO

OPERARIO CONSERVACION Y MANTENIMIENTO

OPERARIO CONSERVACION Y MANTENIMIENTO

OPERARIO CONSERVACION Y MANTENIMIENTO

OPERARIO CONSERVACION Y MANTENIMIENTO

OPERARIO CONSERVACION Y MANTENIMIENTO

OPERARIO CONSERVACION Y MANTENIMIENTO

OPERARIO CONSERVACION Y MANTENIMIENTO

OPERARIO CONSERVACION Y MANTENIMIENTO

OPERARIO CONSERVACION Y MANTENIMIENTO

OPERARIO CONSERVACION Y MANTENIMIENTO

OPERARIO CONSERVACION Y MANTENIMIENTO

OPERARIO CONSERVACION Y MANTENIMIENTO

OPERARIO CONSERVACION Y MANTENIMIENTO

OPERARIO CONSERVACION Y MANTENIMIENTO

OPERARIO CONSERVACION Y MANTENIMIENTO

OPERARIO CONSERVACION Y MANTENIMIENTO

OPERARIO CONSERVACION Y MANTENIMIENTO

OPERARIO CONSERVACION Y MANTENIMIENTO

OPERARIO CONSERVACION Y MANTENIMIENTO

OPERARIO CONSERVACION Y MANTENIMIENTO

OPERARIO CONSERVACION Y MANTENIMIENTO

OPERARIO CONSERVACION Y MANTENIMIENTO

OPERARIO CONSERVACION Y MANTENIMIENTO

OPERARIO CONSERVACION Y MANTENIMIENTO

OPERARIO CONSERVACION Y MANTENIMIENTO

OPERARIO CONSERVACION Y MANTENIMIENTO

ENCARGADO CONSERVACION Y MANTENIMIENTO

ENCARGADO CONSERVACION Y MANTENIMIENTO

JEFE PEAJE

JEFE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO

ENCARGADO PEAJE

ADMINISTRATIVO CONSERVACION Y MANTENIMIENTO

ADMINISTRATIVO CONSERVACION Y MANTENIMIENTO

OPERADOR DE COMUNICACIONES

ADMINISTRATIVO MANTENIMIENTO

ADMINISTRATIVO MANTENIMIENTO

Serviciosprestados

(b)

(b)

(b)

(b)

(b)

(b)

(b)

(b)

(b)

(b)

(b)

(b)

(b)

(b)

(b)

(b)

(b)

-

-

-

(b)

-

-

(b)

-

-

(b)

(b)

(b)

(b)

(b)

(b)

(b)

(b)

(b)

(b)

-

-

(b)

-

(b)

-

-

(b)

(b)

-

.

100

100

100

200

200

209

100

200

200

100

200

200

200

100

100

100

100

189

189

189

100

189

189

100

100

100

189

100

189

189

100

189

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100,00%

71,71%

100,00%

45,25%

45,25%

65,04%

100,00%

65,08%

71,71%

100,00%

92,20%

71,71%

75,67%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

Clavede
%Jornada
Contrato(c)

Pág.1de3

01/03/2000

08/10/1997

15/09/1992

01/12/2010

01/12/2010

03/03/2009

17/03/2005

02/07/2007

01/10/2005

01/02/2004

01/01/2005

01/07/2007

21/01/2009

01/01/2002

01/01/2002

24/10/1998

20/02/1999

17/06/1994

15/06/1994

15/06/1994

01/05/1999

15/06/1994

15/06/1994

02/10/1998

15/06/1994

15/06/1994

15/06/1994

20/02/1999

15/06/1994

15/06/1994

01/05/1999

05/10/1994

01/01/1990

16/12/1994

01/02/1990

01/02/1988

20/06/1994

29/09/2008

01/02/1990

18/08/2008

02/10/1998

01/01/1996

05/06/2001

24/10/1998

01/01/1988

28/07/2000

FechaAlta/
Antigüedad
(a)

1768

1268

1768

800

800

1150

1768

1151

1268

1768

1630

1268

1338

1768

1768

1768

1768

1768

1768

1768

1768

1768

1768

1768

1768

1768

1768

1768

1768

1768

1768

1768

1768

1768

1768

1768

1768

1768

1768

1768

1768

1656

1656

1768

1656

1656

Horas
Anuales

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

Vacaciones

46.070

33.983

47.604

18.951

19.058

28.044

44.069

27.341

34.339

52.773

40.526

34.339

35.014

44.021

44.011

44.037

50.259

53.995

54.175

54.110

44.660

46.272

46.222

55.316

49.455

46.257

46.460

45.041

47.690

47.710

45.724

54.151

46.539

46.230

55.823

56.031

53.776

79.209

86.423

80.313

69.966

42.467

35.580

45.424

41.071

33.238

Retrib.Fija
según
Jornada

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.689

9.901

8.893

10.039

3.498

0

0

0

0

0

DPO
Estándar

0

2.510

2.821

8.209

9.025

5.212

3.711

6.583

7.354

2.782

4.413

7.197

9.052

2.716

5.222

3.674

5.080

3.849

4.769

3.299

3.764

5.088

4.007

3.694

4.430

3.421

639

4.256

4.311

3.715

3.978

738

4.334

3.739

2.771

2.859

1.300

0

0

0

0

980

799

3.482

642

1.291

Pluses(d)

0

0

0

0

0

0

214

0

0

141

0

0

0

0

0

49

0

303

10

91

40

0

31

33

31

13

16

10

128

52

0

0

44

13

141

40

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

HorasExtras
(d)

PlusesSalariales

46.070

36.494

50.425

27.160

28.083

33.257

47.994

33.924

41.693

55.695

44.940

41.536

44.066

46.737

49.233

47.761

55.340

58.146

58.954

57.500

48.465

51.360

50.260

59.043

53.917

49.691

47.115

49.307

52.129

51.477

49.702

54.889

50.917

49.983

58.735

58.930

57.764

89.110

95.315

90.352

73.464

43.447

36.378

48.906

41.713

34.530

TOTAL

531

531

531

531

531

531

531

531

531

531

531

531

531

531

531

531

2.751

531

531

531

531

531

531

531

531

531

531

531

531

531

531

531

531

531

531

531

3.257

3.257

4.607

4.607

3.257

2.751

2.751

531

2.751

2.751

BolsaPlan
Retrib.
Flexible

1.745

1.251

1.745

1.007

1.045

1.226

1.745

1.292

1.375

1.745

1.617

1.391

1.496

1.745

1.745

1.745

1.745

1.745

1.745

1.745

1.745

1.745

1.745

1.745

1.745

1.745

1.745

1.745

1.745

1.745

1.745

1.745

1.745

1.745

1.745

1.745

1.745

1.745

1.745

1.745

1.745

1.745

1.745

1.745

1.745

1.648

Planesde
Pensiones

253

218

379

152

140

135

224

218

446

245

218

159

389

379

208

245

159

261

238

261

231

238

245

224

213

203

238

389

231

218

218

231

245

231

261

253

509

428

824

671

260

200

212

218

253

218

Otros
Beneficios
(e)

PlusesExtrasalariales

2.529

2.000

2.655

1.690

1.716

1.891

2.500

2.041

2.352

2.521

2.366

2.081

2.416

2.655

2.483

2.521

4.654

2.537

2.514

2.537

2.507

2.514

2.521

2.500

2.488

2.479

2.514

2.665

2.507

2.494

2.494

2.507

2.521

2.507

2.537

2.529

5.511

5.430

7.176

7.023

5.262

4.695

4.708

2.494

4.749

4.617

TOTAL

Invicat

Invicat

Invicat

Invicat

Invicat

Invicat

2365

3101

4348

4389

5830

5857

Invicat

Invicat

Invicat

Invicat

Invicat

Invicat

Invicat

3328

3430

3502

4443

1993

2079

Invicat

1895

3295

Invicat

6570

Invicat

Invicat

6102

3262

Invicat

3307

Invicat

Invicat

3229

Invicat

Invicat

2670

3018

Invicat

2501

2498

Invicat

2379

Invicat

Invicat

2307

2405

Invicat

2259

Invicat

Invicat

1765

Invicat

Invicat

1763

2059

Invicat

1685

2041

Invicat

1605

Invicat

Invicat

1589

Invicat

Invicat

1511

2233

Invicat

1477

2253

Invicat

Invicat

6977

1325

Invicat

Invicat

6443

6921

Invicat

Invicat

2199

Invicat

Invicat

2105

5982

Invicat

2085

6441

Centro
Trabajo

Código
trabajador

P. S. Andreu Ll

P. S. Andreu Ll

P. Premia

P. Premia

P. Premia

P. Premia

P. Premia

P. Premia

P. Premia

P. Premia

P. Premia

P. Premia

P. Premia

P. Premia

P. Premia

P. Premia

P. Mollet

P. Mollet

P. Mollet

P. Mollet

P. Mollet

P. Mollet

P. Mollet

P. Mollet

P. Mollet

P. Mollet

P. Mollet

P. Mollet

P. Mollet

P. Mollet

P. Mollet

P. Mollet

P. Mollet

P. Arenys Tronc

P. Arenys Tronc

P. Arenys Tronc

P. Arenys Tronc

P. Arenys Tronc

P. Arenys Tronc

P. Arenys Tronc

P. Arenys Tronc

P. Arenys Tronc

P. Arenys Tronc

P. Arenys Tronc

P. Arenys Tronc

P. Arenys Tronc

P. Arenys Acces

Ubicación

Barcelona

Barcelona

Barcelona

Barcelona

Barcelona

Barcelona

Barcelona

Barcelona

Barcelona

Barcelona

Barcelona

Barcelona

Barcelona

Barcelona

Barcelona

Barcelona

Barcelona

Barcelona

Barcelona

Barcelona

Barcelona

Barcelona

Barcelona

Barcelona

Barcelona

Barcelona

Barcelona

Barcelona

Barcelona

Barcelona

Barcelona

Barcelona

Barcelona

Barcelona

Barcelona

Barcelona

Barcelona

Barcelona

Barcelona

Barcelona

Barcelona

Barcelona

Barcelona

Barcelona

Barcelona

Barcelona

Barcelona

Provincia

GRUPO II

GRUPO II

GRUPO III

GRUPO III

GRUPO III

GRUPO III

GRUPO III

GRUPO III

GRUPO III

GRUPO III

GRUPO III

GRUPO III

GRUPO III

GRUPO II

GRUPO II

GRUPO II

GRUPO II

GRUPO II

GRUPO II

GRUPO II

GRUPO II

GRUPO II

GRUPO II

GRUPO II

GRUPO II

GRUPO II

GRUPO II

GRUPO II

GRUPO II

GRUPO II

GRUPO II

GRUPO II

GRUPO II

GRUPO II

GRUPO II

GRUPO II

GRUPO II

GRUPO II

GRUPO II

GRUPO II

GRUPO II

GRUPO II

GRUPO II

GRUPO II

GRUPO II

GRUPO II

GRUPO II

Categoría
profesional

Empleado Convenio

Empleado Convenio

Empleado Convenio

Empleado Convenio

Empleado Convenio

Empleado Convenio

Empleado Convenio

Empleado Convenio

Empleado Convenio

Empleado Convenio

Empleado Convenio

Empleado Convenio

Empleado Convenio

Empleado Convenio

Empleado Convenio

Empleado Convenio

Empleado Convenio

Empleado Convenio

Empleado Convenio

Empleado Convenio

Empleado Convenio

Empleado Convenio

Empleado Convenio

Empleado Convenio

Empleado Convenio

Empleado Convenio

Empleado Convenio

Empleado Convenio

Empleado Convenio

Empleado Convenio

Empleado Convenio

Empleado Convenio

Empleado Convenio

Empleado Convenio

Empleado Convenio

Empleado Convenio

Empleado Convenio

Empleado Convenio

Empleado Convenio

Empleado Convenio

Empleado Convenio

Empleado Convenio

Empleado Convenio

Empleado Convenio

Empleado Convenio

Empleado Convenio

Empleado Convenio

TipoPersonal

COBRADOR

COBRADOR

COORDINADOR PEAJE

COORDINADOR PEAJE

COORDINADOR PEAJE

COORDINADOR PEAJE

COORDINADOR PEAJE

COORDINADOR PEAJE

COORDINADOR PEAJE

COORDINADOR PEAJE

COORDINADOR PEAJE

COORDINADOR PEAJE

COORDINADOR PEAJE

COBRADOR

COBRADOR

COBRADOR

COBRADOR

COBRADOR

COBRADOR

COBRADOR

COBRADOR

COBRADOR

COBRADOR

COBRADOR

COBRADOR

COBRADOR

COBRADOR

COBRADOR

COBRADOR

COBRADOR

COBRADOR

COBRADOR

COBRADOR

COBRADOR

COBRADOR

COBRADOR

COBRADOR

COBRADOR

COBRADOR

COBRADOR

COBRADOR

COBRADOR

COBRADOR

COBRADOR

COBRADOR

COBRADOR

COBRADOR

Serviciosprestados

-

(b)

(b)

(b)

(b)

(b)

(b)

(b)

(b)

(b)

(b)

(b)

(b)

(b)

(b)

(b)

(b)

(b)

(b)

-

(b)

(b)

(b)

(b)

(b)

-

(b)

(b)

(b)

(b)

(b)

(b)

(b)

(b)

(b)

(b)

(b)

(b)

(b)

(b)

(b)

(b)

(b)

(b)

(b)

(b)

-

.

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

189

189

100

100

100

200

289

200

200

200

200

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

200

200

200

200

289

289

200

209

209

100

100

100

100

189

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

92,20%

65,04%

65,08%

75,10%

71,71%

92,20%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

45,25%

45,25%

45,25%

45,25%

45,25%

45,25%

65,04%

65,04%

65,04%

100,00%

100,00%

87,50%

87,50%

100,00%

Clavede
%Jornada
Contrato(c)

Pág.2de3

15/06/1994

23/11/1998

16/04/2007

14/02/2009

01/05/2005

01/11/2003

14/09/2008

06/07/2005

01/01/2004

07/10/2002

24/10/1998

15/06/1994

15/06/1994

20/02/1999

15/10/1996

01/10/1995

02/03/2005

15/11/2010

01/05/2006

28/07/2000

01/07/2007

01/05/2002

01/01/2002

20/02/1999

01/05/1999

30/01/1991

01/10/1995

01/01/1990

01/02/1990

16/12/1994

01/01/1991

16/12/1994

01/01/1988

01/12/2010

01/12/2010

01/12/2010

01/12/2010

02/09/2010

01/11/2010

01/12/2010

12/12/2008

23/09/2008

13/11/2006

20/02/1999

24/10/1998

01/01/2002

15/06/1994

FechaAlta/
Antigüedad
(a)

1768

1768

1768

1768

1768

1768

1768

1768

1768

1768

1768

1768

1768

1768

1768

1768

1630

1150

1151

1328

1268

1630

1768

1768

1768

1768

1768

1768

1768

1768

1768

1768

1768

800

800

800

800

800

800

1150

1150

1150

1770

1768

1547

1547

1768

Horas
Anuales

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

Vacaciones

47.490

46.038

45.302

45.554

45.634

52.107

46.310

45.637

49.092

53.827

47.290

55.464

55.242

44.126

45.819

47.387

39.986

27.609

27.342

34.382

30.131

39.892

43.298

43.360

43.717

46.519

45.035

46.513

46.545

44.957

46.639

45.007

46.576

19.433

19.054

19.205

18.511

19.175

18.930

27.890

27.951

28.238

43.243

44.712

40.059

38.976

47.797

Retrib.Fija
según
Jornada

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

DPO
Estándar

3.084

2.945

4.813

3.460

3.041

3.858

3.737

1.004

2.955

3.646

3.701

3.594

3.218

2.889

2.805

571

3.360

3.143

2.795

-32

2.618

3.457

4.979

3.099

5.214

2.609

3.032

3.058

3.298

3.156

4.238

3.273

359

3.359

2.811

3.003

2.477

3.218

3.246

3.812

4.062

3.528

3.232

-5

3.050

4.613

3.149

Pluses(d)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

31

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

HorasExtras
(d)

PlusesSalariales

50.574

48.983

50.116

49.014

48.676

55.965

50.047

46.642

52.047

57.473

50.991

59.089

58.460

47.015

48.624

47.958

43.346

30.752

30.138

34.350

32.750

43.349

48.277

46.459

48.931

49.129

48.067

49.572

49.842

48.113

50.877

48.280

46.935

22.792

21.865

22.208

20.988

22.393

22.176

31.702

32.012

31.767

46.475

44.707

43.109

43.589

50.946

TOTAL

531

531

531

531

531

531

531

531

531

531

531

531

531

531

531

531

531

531

531

531

531

531

531

531

531

531

531

531

531

531

531

531

531

531

531

531

531

531

531

531

531

531

531

531

531

531

531

BolsaPlan
Retrib.
Flexible

1.745

1.745

1.745

1.745

1.745

1.745

1.745

1.745

1.745

1.745

1.745

1.745

1.745

1.745

1.745

1.745

1.609

1.155

1.136

1.310

1.251

1.617

1.745

1.745

1.745

1.745

1.745

1.745

1.745

1.745

1.745

1.745

1.745

823

814

800

817

845

841

1.184

1.199

1.170

1.745

1.745

1.559

1.557

1.745

Planesde
Pensiones

245

203

148

191

152

213

144

147

238

218

231

261

253

208

253

410

203

152

212

245

155

155

213

203

224

261

218

389

261

410

261

253

420

212

136

144

362

362

336

220

208

217

191

231

261

261

238

Otros
Beneficios
(e)

PlusesExtrasalariales

2.521

2.479

2.424

2.467

2.428

2.488

2.419

2.422

2.514

2.494

2.507

2.537

2.529

2.483

2.529

2.685

2.343

1.837

1.878

2.086

1.937

2.303

2.488

2.479

2.500

2.537

2.494

2.665

2.537

2.685

2.537

2.529

2.695

1.566

1.480

1.474

1.710

1.738

1.708

1.934

1.937

1.917

2.467

2.507

2.351

2.350

2.514

TOTAL

Invicat

Invicat

Invicat

Invicat

Invicat

Invicat

Invicat

Invicat

Invicat

Invicat

Invicat

Invicat

Invicat

Invicat

Invicat

Invicat

Invicat

Invicat

Invicat

Invicat

1372

1388

1629

1887

3095

3098

3206

3212

3277

3298

3343

5831

6450

2003

3092

3203

3283

5861

6509

6881

P. Vilassar

P. Vilassar

P. Vilassar

P. Vilassar

P. Vilassar

P. Vilassar

P. Vilassar

P. Sta. Susanna

P. Sta. Susanna

P. Sta. Susanna

P. Sta. Susanna

P. Sta. Susanna

P. Sta. Susanna

P. Sta. Susanna

P. Sta. Susanna

P. Sta. Susanna

P. Sta. Susanna

P. Sta. Susanna

P. Sta. Susanna

P. Sta. Susanna

Ubicación

Barcelona

GRUPO II

GRUPO II

Empleado Convenio

Empleado Convenio

Empleado Convenio

COBRADOR

COBRADOR

COBRADOR

COBRADOR

OPERARIO CONSERVACION Y MANTENIMIENTO

Pagadosenelperiodoenero'20adiciembre'20.

OtrosBeneficios:SegurosdeVidayAcctes,SeguroInItinereyLoteNavidad

(e)

DuraciónDeterminadaTiempoParcialInterinidad

510

(d)

IndefinidoTiempoParcialMinusválidos

IndefinidoTiempoParcialFomentoContrataciónIndefinida/EmpleoEstableInicial

230

250

IndefinidoTiempoCompletoͲTransformaciónContratoTemporal

DuraciónDeterminadaTiempoParcialEventualPorCircunstanciasDeLaProducción

189

502

IndefinidoTiempoParcialͲTransformaciónContratoTemporal

IndefinidoTiempoParcialOrdinario

200

IndefinidoTiempoCompletoOrdinario

100

289

DescripciónContratoSeguridadSocial

Clavede
Contrato

SecorrespondeconlaclavedecontratodeSeguridadSocial

P. Mollet

Barcelona

GRUPO II

Empleado Convenio

Empleado Convenio

(b)

(b)

(b)

(b)

(b)

(b)

(b)

(b)

(b)

(b)

(b)

(b)

(b)

(b)

(b)

(b)

(b)

-

(b)

(b)

.

289

209

209

200

200

200

189

200

200

200

289

200

200

209

200

200

189

100

100

100

45,25%

65,04%

65,04%

65,08%

71,71%

75,67%

100,00%

45,25%

45,25%

71,71%

45,25%

71,71%

65,04%

65,04%

71,71%

71,71%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

Clavede
%Jornada
Contrato(c)

Pág.3de3

01/11/2010

17/08/2009

17/02/2009

03/01/2008

21/12/2008

01/07/2007

15/06/1994

01/12/2010

01/12/2010

25/08/2007

10/12/2009

25/08/2007

01/12/2010

19/11/2008

01/11/2004

07/10/2002

15/06/1994

01/04/1989

01/01/1988

11/02/1989

(c)

Invicat

3142

P. Mollet

Barcelona

GRUPO II

GRUPO II

COBRADOR

COBRADOR

COBRADOR

COBRADOR

COBRADOR

COBRADOR

COBRADOR

COBRADOR

COBRADOR

COBRADOR

COBRADOR

COBRADOR

COBRADOR

COBRADOR

COBRADOR

COBRADOR

COBRADOR

COBRADOR

COBRADOR

COBRADOR

Serviciosprestados

FechadeAntigüedaddeNómina

Invicat

3110

P. Arenys Tronc

Barcelona

Barcelona

Empleado Convenio

Empleado Convenio

Empleado Convenio

Empleado Convenio

Empleado Convenio

Empleado Convenio

Empleado Convenio

Empleado Convenio

Empleado Convenio

Empleado Convenio

Empleado Convenio

Empleado Convenio

Empleado Convenio

Empleado Convenio

Empleado Convenio

Empleado Convenio

Empleado Convenio

Empleado Convenio

Empleado Convenio

Empleado Convenio

TipoPersonal

Personalconcontratostemporalesanterioresalafechadealta/antigüedadfacilitadasegúninformacióndisponibleennuestrossistemasdegestión

Invicat

7467

A. Vilassar

P. Arenys Tronc

GRUPO II

GRUPO II

GRUPO II

GRUPO II

GRUPO II

GRUPO II

GRUPO II

GRUPO II

GRUPO II

GRUPO II

GRUPO II

GRUPO II

GRUPO II

GRUPO II

GRUPO II

GRUPO II

GRUPO II

GRUPO II

GRUPO II

GRUPO II

Categoría
profesional

(a)

Invicat

4388

Barcelona

Barcelona

Barcelona

Barcelona

Barcelona

Barcelona

Barcelona

Barcelona

Barcelona

Barcelona

Barcelona

Barcelona

Barcelona

Barcelona

Barcelona

Barcelona

Barcelona

Barcelona

Barcelona

Barcelona

Provincia

(b)

Invicat

2263

Personalconreservadepuestodetrabajo:

Centro
Trabajo

Código
trabajador

FechaAlta/
Antigüedad
(a)

800

1150

1150

1151

1268

1338

1768

800

800

1268

800

1268

1150

1150

1268

1268

1768

1768

1768

1768

Horas
Anuales

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

Vacaciones

18.717

27.901

28.024

27.895

30.734

34.407

45.764

19.245

18.941

30.947

20.009

30.986

28.229

28.218

30.742

32.096

51.411

47.230

52.859

47.787

Retrib.Fija
según
Jornada

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

DPO
Estándar

5.427

2.074

2.442

2.875

2.310

3.104

3.020

3.713

2.407

2.517

2.405

2.928

3.033

9.362

4.084

2.468

3.016

1.489

-137

2.983

Pluses(d)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

HorasExtras
(d)

PlusesSalariales

24.144

29.976

30.466

30.770

33.043

37.511

48.784

22.959

21.347

33.465

22.414

33.914

31.262

37.580

34.826

34.564

54.427

48.718

52.722

50.770

TOTAL

531

531

531

531

531

531

531

531

531

531

531

531

531

531

531

531

531

531

531

531

BolsaPlan
Retrib.
Flexible

919

1.149

1.141

1.152

1.251

1.350

1.745

861

814

1.251

808

1.268

1.154

1.335

1.300

1.251

1.745

1.745

1.745

1.745

Planesde
Pensiones

217

410

208

349

212

339

224

349

336

144

148

217

208

196

336

189

238

231

389

400

Otros
Beneficios
(e)

PlusesExtrasalariales

1.666

2.089

1.879

2.032

1.994

2.220

2.500

1.741

1.681

1.926

1.487

2.015

1.892

2.062

2.166

1.971

2.514

2.507

2.665

2.675

TOTAL

Centro de trabajo:

Empresa:

AUXILIAR JARDINERO

JARDINERO

TÉCNICO ORGANIZ. 1ª

PEÓN ESPECIALISTA

PEÓN ESPECIALISTA

PEÓN ESPECIALISTA

PEÓN ESPECIALISTA

OFICIAL 2ª

01667

01669

01679

01185

01523

02580

01658

01666

Firma y sello empresa

PEÓN ESPECIALISTA

00531

Categoría profesional
nómina

ENCARGADO

01668

Código interno de identificación

INNOVIA COPTALIA SAU
CONSERVACIÓN PREMÍA - INVICAT

RELACIÓN DE PERSONAL

Convenio colectivo afecto

Barcelona Construccion

Barcelona Construccion

Barcelona Construccion

Barcelona Construccion

Barcelona Construccion

Barcelona Construccion

Estatal Jardinería

Estatal Jardinería

Barcelona Construccion

Barcelona Construccion

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Servicios prestados por el
trabajador con porcentaje de
dedicación
100%

18/07/2005

02/11/2020

19/10/2020

13/10/2020

16/11/2020

09/04/2018

19/10/2004

27/06/1995

18/05/2010

20/08/2001

Fecha de antigüedad que da
derecho a la subrogación

189

401

401

401

401

401

100

100

189

100

Tipo contrato

Jornada laboral y horario

40 horas semanales

40 horas semanales

40 horas semanales

40 horas semanales

40 horas semanales

40 horas semanales

40 horas semanales

40 horas semanales

40 horas semanales

40 horas semanales

Vacaciones

Retribución bruta
total anual

SEGÚN CONVENIO

SEGÚN CONVENIO

SEGÚN CONVENIO

SEGÚN CONVENIO

SEGÚN CONVENIO

30.000,00

SEGÚN CONVENIO

SEGÚN CONVENIO

SEGÚN CONVENIO

SEGÚN CONVENIO

Observaciones libres

INCAPACIDAD PERMANENTE REVISABLE EL 12/2021.

VEHICULO EMPRESA_GASTOS DE MANUTENCIÓN

PLUS PELIGROSIDAD POR DIA 13,59 EUROS-TICKET RESTAURANTE A 11,23 EUROS/DIA.

PLUS PELIGROSIDAD POR DIA 13,59 EUROS-TICKET RESTAURANTE A 11,23 EUROS/DIA.

PERNOCTA POR DIA LABORABLE 52 EUROS+INCENTIVO MENSUAL 275 EUROS Y TICKET RESTAURANTE A 10 EUROS/DIA.

Convenio Colectivo de Fujitsu
Technology Solutions, S.A.U.
Convenio Colectivo de Fujitsu
Technology Solutions, S.A.U.
Convenio Colectivo de Fujitsu
Technology Solutions, S.A.U.

Grupo 3 - Advanced On-site
Technician

Grupo 3 - Advanced On-site
Technician

Grupo 3 - Advanced On-site
Technician

CAA

LCE

PRJ

SGA

Firma y sello empresa

Convenio Colectivo de Fujitsu
Technology Solutions, S.A.U.

Grupo 3 - Advanced On-site
Technician

BBA

Convenio colectivo afecto

Convenio Colectivo de Fujitsu
Technology Solutions, S.A.U.

Categoría profesional nómina

Grupo 3 - Advanced On-site
Technician

Código interno de identificación

Fujitsu Technology Solutions S.A.
Barcelona

RELACIÓN DE PERSONAL

Centro de trabajo:

Empresa:

15/02/2000 Indef. tiempo completo ordinario

01/01/1988 Indef. tiempo completo ordinario

01/03/2000 Indef. tiempo completo ordinario

15/02/2000 Indef. tiempo completo ordinario

Servicios de Mantenimiento Operativo de
Instalaciones Electricas y Electrónicas de la
Red INVICAT
Servicios de Mantenimiento Operativo de
Instalaciones Electricas y Electrónicas de la
Red INVICAT
Servicios de Mantenimiento Operativo de
Instalaciones Electricas y Electrónicas de la
Red INVICAT

Tipo contrato

11/06/2007 Indef. tiempo completo ordinario

Fecha de antigüedad que da
derecho a la subrogación

Servicios de Mantenimiento Operativo de
Instalaciones Electricas y Electrónicas de la
Red INVICAT

Servicios prestados por el trabajador
con porcentaje de dedicación
Servicios de Mantenimiento Operativo de
Instalaciones Electricas y Electrónicas de la
Red INVICAT

Jornada laboral y horario

Vacaciones

1740 Horas Anuales (Horario Turnos Lunes a
Domingo de 6:30 a 15:00 y de 15:00 a
23:30)
22 días laborables

1740 Horas Anuales (Horario Turnos Lunes a
Domingo de 6:30 a 15:00 y de 15:00 a
23:30)
22 días laborables

1740 Horas Anuales (Horario Turnos Lunes a
Domingo de 6:30 a 15:00 y de 15:00 a
23:30)
22 días laborables

1740 Horas Anuales (Horario Turnos Lunes a
Domingo de 6:30 a 15:00 y de 15:00 a
23:30)
22 días laborables

1740 Horas Anuales (Horario Turnos Lunes a
Domingo de 6:30 a 15:00 y de 15:00 a
23:30)
22 días laborables

75.742,47

76.153,93

79.690,21

77.072,89

73.298,68

Retribución bruta
total anual

Observaciones libres

Centro de trabajo:

Convenio colectivo de trabajo del sector de la limpieza de edificios y lo

Convenio colectivo de trabajo del sector de la limpieza de edificios y lo

Convenio colectivo de trabajo del sector de la limpieza de edificios y lo

Convenio colectivo de trabajo del sector de la limpieza de edificios y lo

Convenio colectivo de trabajo del sector de la limpieza de edificios y lo

Convenio colectivo de trabajo del sector de la limpieza de edificios y lo

Convenio colectivo de trabajo del sector de la limpieza de edificios y lo

Convenio colectivo de trabajo del sector de la limpieza de edificios y lo

Convenio colectivo de trabajo del sector de la limpieza de edificios y lo

Convenio colectivo de trabajo del sector de la limpieza de edificios y lo

Convenio colectivo de trabajo del sector de la limpieza de edificios y lo

Convenio colectivo de trabajo del sector de la limpieza de edificios y lo

Limpiador/a

Limpiador/a

Limpiador/a

Limpiador/a

Limpiador/a

Limpiador/a

Limpiador/a

Limpiador/a

Limpiador/a

Limpiador/a

Limpiador/a

Limpiador/a

Convenio colectivo afecto

Convenio colectivo de trabajo del sector de la limpieza de edificios y lo

Categoría profesional
nómina

Conductor/a Limpiador

Firma y sello empresa

41313
41487
42026
42027
42028
42035
42036
42038
42042
42399
46169
51049
51869

Código interno de
identificación

LIMCAMAR
INVICAT

RELACIÓN DE PERSONAL

Empresa:

25
10
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

Servicios prestados por el
trabajador con porcentaje de
dedicación

25/09/2006
25/03/2012
12/03/2015
03/11/2014
09/07/2008
27/09/2002
22/03/2007
12/09/1994
03/09/2007
02/04/2019
23/04/2019
29/09/2020
28/09/2020

Fecha de antigüedad que da
derecho a la subrogación

501

510

410

510

200

200

200

200

200

200

100

189

100

Tipo contrato

31

4
40
30
4,75
34
35
39,5
31
24
40
30
8,8
31

31

31

31

31

31

31

31

31

31

31

31

Vacaciones

10

Jornada laboral y
horario

3.455,00

11.781,00

15.708,00

13.351,00

17.269,00

18.720,00

15.108,00

15.120,00

3.807,00

11.520,00

16.228,00

1.847,00

4.648,00

Retribución bruta total
anual

Sustitución del 42035 + suplencia de la 42399

Baja de ILT

Baja ILT

25horas titular + 15horas suplencia (42399)

Observaciones libres

CONDUCTOR SERVICIOS

CONDUCTOR OF. LIMP.

CONDUCTOR OF. SERV

1-7951X

2-1834A

3-2705E

Limpieza Edificios y
locales Barcelona
Limpieza Edificios y
locales Barcelona
Limpieza Edificios y
locales Barcelona

Convenio colectivo
afecto

21/05/2014

22/01/2018

2%
5%

13/10/2003

10%

Servicios prestados por el
Fecha de antigüedad que
trabajador con porcentaje de
da derecho a la
dedicación
subrogación (a)

289

289

100

Tipo de
Contrato

*A fecha de la entrega de esta información, la empresa no tiene contraida ninguna deuda con los trabajadores que prestan sus servicios en la misma.

(b) Pagados y devengados de Enero-19 a Diciembre-19

(a) Fecha de antigüedad de nómina

Categoría profesional
nomina

900 H/A 20H/S

360 H/A 8H/S

1800 H/A 40H/s

Jornada laboral y
horario

31 días

31 días

31 días

Vacaciones

12.142,75

3.489,91

25.134,56

Retribución bruta
anual

EXC Y CNES. COMINO, S.L. NIF. B58259730
SERVICIO DE RETIRADA Y GESTIÓN DE LOS RESIDUOS GENERADOS DENTRO DEL ÁMBITO DE LAS AUTOPISTAS CONTRATO REF. 111311141115-170888-00 actual 111311141115-190323-03
INVICAT C33/C32 NORTE

Código interno de
Identificación

Empresa:
Centro de trabajo:

RELACIÓN DE PERSONAL

1.013,92

552,30

2.416,03

Pluses (b)

13.156,67

4.042,21

27.550,59

Retribucion Bruta
TOTAL anual

Observaciones Libres

Plec de prescripcions tècniques

Conservació Integral litoral

Relació de personal 2

Invicat

Invicat

Invicat

Invicat

Invicat

Invicat

Invicat

Invicat

Invicat

Invicat

Invicat

Invicat

Invicat

Invicat

Invicat

Invicat

Invicat

Invicat

Invicat

Invicat

Invicat

Invicat

Invicat

Invicat

Invicat

Invicat

Invicat

Invicat

Invicat

Invicat

Invicat

Invicat

Invicat

Invicat

Invicat

Invicat

Invicat

1382

1429

1513

1533

1635

1745

2039

2045

2053

2057

2069

2071

2077

2087

2103

2107

2121

2123

2127

2255

2333

2367

2371

2601

2625

2640

2646

3130

3216

3316

5948

6773

7013

1837

1917

1997

Invicat

10276

2139

Invicat

1415

O. Premià

Invicat

Invicat

1877

10188

O. Premià

Invicat

974

P. Arenys Acces

P. Alella

P. Alella

A. Vilassar

A. Vilassar

A. Vilassar

A. Vilassar

A. Vilassar

A. Vilassar

A. Vilassar

A. Vilassar

A. Vilassar

A. Vilassar

A. Vilassar

A. Vilassar

A. Vilassar

A. Vilassar

A. Vilassar

A. Vilassar

A. Vilassar

A. Vilassar

A. Vilassar

A. Vilassar

A. Vilassar

A. Vilassar

A. Vilassar

A. Vilassar

A. Vilassar

A. Vilassar

A. Vilassar

A. Vilassar

A. Vilassar

A. Vilassar

A. Vilassar

A. Vilassar

A. Vilassar

A. Vilassar

A. Vilassar

O. Premià

O. Premià

O. Premià

O. Granollers

Invicat

O. Granollers

O. Granollers

Invicat

Invicat

1381

3268

Invicat

3227

Ubicación

1825

Centro
Trabajo

Código
trabajador

Plantilla invicat 01/12/20

Barcelona

Barcelona

Barcelona

Barcelona

Barcelona

Barcelona

Barcelona

Barcelona

Barcelona

Barcelona

Barcelona

Barcelona

Barcelona

Barcelona

Barcelona

Barcelona

Barcelona

Barcelona

Barcelona

Barcelona

Barcelona

Barcelona

Barcelona

Barcelona

Barcelona

Barcelona

Barcelona

Barcelona

Barcelona

Barcelona

Barcelona

Barcelona

Barcelona

Barcelona

Barcelona

Barcelona

Barcelona

Barcelona

Barcelona

Barcelona

Barcelona

Barcelona

Barcelona

Barcelona

Barcelona

Barcelona

Provincia

GRUPO II

GRUPO II

GRUPO II

GRUPO II

GRUPO II

GRUPO II

GRUPO II

GRUPO II

GRUPO II

GRUPO II

GRUPO II

GRUPO II

GRUPO II

GRUPO II

GRUPO II

GRUPO II

GRUPO II

GRUPO II

GRUPO II

GRUPO II

GRUPO II

GRUPO II

GRUPO II

GRUPO III

GRUPO II

GRUPO II

GRUPO II

GRUPO II

GRUPO II

GRUPO II

GRUPO II

GRUPO II

GRUPO II

GRUPO II

GRUPO II

GRUPO II

GRUPO III

GRUPO III

GRUPO V

GRUPO V

GRUPO IV

GRUPO II

GRUPO II

GRUPO II

GRUPO II

GRUPO II

Categoría
profesional

Empleado Convenio

Empleado Convenio

Empleado Convenio

Empleado Convenio

Empleado Convenio

Empleado Convenio

Empleado Convenio

Empleado Convenio

Empleado Convenio

Empleado Convenio

Empleado Convenio

Empleado Convenio

Empleado Convenio

Empleado Convenio

Empleado Convenio

Empleado Convenio

Empleado Convenio

Empleado Convenio

Empleado Convenio

Empleado Convenio

Empleado Convenio

Empleado Convenio

Empleado Convenio

Empleado Convenio

Empleado Convenio

Empleado Convenio

Empleado Convenio

Empleado Convenio

Empleado Convenio

Empleado Convenio

Empleado Convenio

Empleado Convenio

Empleado Convenio

Empleado Convenio

Empleado Convenio

Empleado Convenio

Empleado Convenio

Empleado Convenio

Empleado Convenio

Empleado Convenio

Empleado Convenio

Empleado Convenio

Empleado Convenio

Empleado Convenio

Empleado Convenio

Empleado Convenio

TipoPersonal

COBRADOR

COBRADOR

COBRADOR

OPERARIO CONSERVACION Y MANTENIMIENTO

OPERARIO CONSERVACION Y MANTENIMIENTO

OPERARIO CONSERVACION Y MANTENIMIENTO

OPERARIO CONSERVACION Y MANTENIMIENTO

OPERARIO CONSERVACION Y MANTENIMIENTO

OPERARIO CONSERVACION Y MANTENIMIENTO

OPERARIO CONSERVACION Y MANTENIMIENTO

OPERARIO CONSERVACION Y MANTENIMIENTO

OPERARIO CONSERVACION Y MANTENIMIENTO

OPERARIO CONSERVACION Y MANTENIMIENTO

OPERARIO CONSERVACION Y MANTENIMIENTO

OPERARIO CONSERVACION Y MANTENIMIENTO

OPERARIO CONSERVACION Y MANTENIMIENTO

OPERARIO CONSERVACION Y MANTENIMIENTO

OPERARIO CONSERVACION Y MANTENIMIENTO

OPERARIO CONSERVACION Y MANTENIMIENTO

OPERARIO CONSERVACION Y MANTENIMIENTO

OPERARIO CONSERVACION Y MANTENIMIENTO

OPERARIO CONSERVACION Y MANTENIMIENTO

OPERARIO CONSERVACION Y MANTENIMIENTO

OPERARIO CONSERVACION Y MANTENIMIENTO

OPERARIO CONSERVACION Y MANTENIMIENTO

OPERARIO CONSERVACION Y MANTENIMIENTO

OPERARIO CONSERVACION Y MANTENIMIENTO

OPERARIO CONSERVACION Y MANTENIMIENTO

OPERARIO CONSERVACION Y MANTENIMIENTO

OPERARIO CONSERVACION Y MANTENIMIENTO

OPERARIO CONSERVACION Y MANTENIMIENTO

OPERARIO CONSERVACION Y MANTENIMIENTO

OPERARIO CONSERVACION Y MANTENIMIENTO

OPERARIO CONSERVACION Y MANTENIMIENTO

OPERARIO CONSERVACION Y MANTENIMIENTO

OPERARIO CONSERVACION Y MANTENIMIENTO

ENCARGADO CONSERVACION Y MANTENIMIENTO

ENCARGADO CONSERVACION Y MANTENIMIENTO

JEFE PEAJE

JEFE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO

ENCARGADO PEAJE

ADMINISTRATIVO CONSERVACION Y MANTENIMIENTO

ADMINISTRATIVO CONSERVACION Y MANTENIMIENTO

OPERADOR DE COMUNICACIONES

ADMINISTRATIVO MANTENIMIENTO

ADMINISTRATIVO MANTENIMIENTO

Serviciosprestados

(b)

(b)

(b)

(b)

(b)

(b)

(b)

(b)

(b)

(b)

(b)

(b)

(b)

(b)

(b)

(b)

(b)

-

-

-

(b)

-

-

(b)

-

-

(b)

(b)

(b)

(b)

(b)

(b)

(b)

(b)

(b)

(b)

-

-

(b)

-

(b)

-

-

(b)

(b)

-

.

100

100

100

200

200

209

100

200

200

100

200

200

200

100

100

100

100

189

189

189

100

189

189

100

100

100

189

100

189

189

100

189

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100,00%

71,71%

100,00%

45,25%

45,25%

65,04%

100,00%

65,08%

71,71%

100,00%

92,20%

71,71%

75,67%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

Clavede
%Jornada
Contrato(c)

Pág.1de3

01/03/2000

08/10/1997

15/09/1992

01/12/2010

01/12/2010

03/03/2009

17/03/2005

02/07/2007

01/10/2005

01/02/2004

01/01/2005

01/07/2007

21/01/2009

01/01/2002

01/01/2002

24/10/1998

20/02/1999

17/06/1994

15/06/1994

15/06/1994

01/05/1999

15/06/1994

15/06/1994

02/10/1998

15/06/1994

15/06/1994

15/06/1994

20/02/1999

15/06/1994

15/06/1994

01/05/1999

05/10/1994

01/01/1990

16/12/1994

01/02/1990

01/02/1988

20/06/1994

29/09/2008

01/02/1990

18/08/2008

02/10/1998

01/01/1996

05/06/2001

24/10/1998

01/01/1988

28/07/2000

FechaAlta/
Antigüedad
(a)

1768

1268

1768

800

800

1150

1768

1151

1268

1768

1630

1268

1338

1768

1768

1768

1768

1768

1768

1768

1768

1768

1768

1768

1768

1768

1768

1768

1768

1768

1768

1768

1768

1768

1768

1768

1768

1768

1768

1768

1768

1656

1656

1768

1656

1656

Horas
Anuales

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

Vacaciones

46.070

33.983

47.604

18.951

19.058

28.044

44.069

27.341

34.339

52.773

40.526

34.339

35.014

44.021

44.011

44.037

50.259

53.995

54.175

54.110

44.660

46.272

46.222

55.316

49.455

46.257

46.460

45.041

47.690

47.710

45.724

54.151

46.539

46.230

55.823

56.031

53.776

79.209

86.423

80.313

69.966

42.467

35.580

45.424

41.071

33.238

Retrib.Fija
según
Jornada

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.689

9.901

8.893

10.039

3.498

0

0

0

0

0

DPO
Estándar

0

2.510

2.821

8.209

9.025

5.212

3.711

6.583

7.354

2.782

4.413

7.197

9.052

2.716

5.222

3.674

5.080

3.849

4.769

3.299

3.764

5.088

4.007

3.694

4.430

3.421

639

4.256

4.311

3.715

3.978

738

4.334

3.739

2.771

2.859

1.300

0

0

0

0

980

799

3.482

642

1.291

Pluses(d)

0

0

0

0

0

0

214

0

0

141

0

0

0

0

0

49

0

303

10

91

40

0

31

33

31

13

16

10

128

52

0

0

44

13

141

40

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

HorasExtras
(d)

PlusesSalariales

46.070

36.494

50.425

27.160

28.083

33.257

47.994

33.924

41.693

55.695

44.940

41.536

44.066

46.737

49.233

47.761

55.340

58.146

58.954

57.500

48.465

51.360

50.260

59.043

53.917

49.691

47.115

49.307

52.129

51.477

49.702

54.889

50.917

49.983

58.735

58.930

57.764

89.110

95.315

90.352

73.464

43.447

36.378

48.906

41.713

34.530

TOTAL

531

531

531

531

531

531

531

531

531

531

531

531

531

531

531

531

2.751

531

531

531

531

531

531

531

531

531

531

531

531

531

531

531

531

531

531

531

3.257

3.257

4.607

4.607

3.257

2.751

2.751

531

2.751

2.751

BolsaPlan
Retrib.
Flexible

1.745

1.251

1.745

1.007

1.045

1.226

1.745

1.292

1.375

1.745

1.617

1.391

1.496

1.745

1.745

1.745

1.745

1.745

1.745

1.745

1.745

1.745

1.745

1.745

1.745

1.745

1.745

1.745

1.745

1.745

1.745

1.745

1.745

1.745

1.745

1.745

1.745

1.745

1.745

1.745

1.745

1.745

1.745

1.745

1.745

1.648

Planesde
Pensiones

253

218

379

152

140

135

224

218

446

245

218

159

389

379

208

245

159

261

238

261

231

238

245

224

213

203

238

389

231

218

218

231

245

231

261

253

509

428

824

671

260

200

212

218

253

218

Otros
Beneficios
(e)

PlusesExtrasalariales

2.529

2.000

2.655

1.690

1.716

1.891

2.500

2.041

2.352

2.521

2.366

2.081

2.416

2.655

2.483

2.521

4.654

2.537

2.514

2.537

2.507

2.514

2.521

2.500

2.488

2.479

2.514

2.665

2.507

2.494

2.494

2.507

2.521

2.507

2.537

2.529

5.511

5.430

7.176

7.023

5.262

4.695

4.708

2.494

4.749

4.617

TOTAL

Invicat

Invicat

Invicat

Invicat

Invicat

Invicat

2365

3101

4348

4389

5830

5857

Invicat

Invicat

Invicat

Invicat

Invicat

Invicat

Invicat

3328

3430

3502

4443

1993

2079

Invicat

1895

3295

Invicat

6570

Invicat

Invicat

6102

3262

Invicat

3307

Invicat

Invicat

3229

Invicat

Invicat

2670

3018

Invicat

2501

2498

Invicat

2379

Invicat

Invicat

2307

2405

Invicat

2259

Invicat

Invicat

1765

Invicat

Invicat

1763

2059

Invicat

1685

2041

Invicat

1605

Invicat

Invicat

1589

Invicat

Invicat

1511

2233

Invicat

1477

2253

Invicat

Invicat

6977

1325

Invicat

Invicat

6443

6921

Invicat

Invicat

2199

Invicat

Invicat

2105

5982

Invicat

2085

6441

Centro
Trabajo

Código
trabajador

P. S. Andreu Ll

P. S. Andreu Ll

P. Premia

P. Premia

P. Premia

P. Premia

P. Premia

P. Premia

P. Premia

P. Premia

P. Premia

P. Premia

P. Premia

P. Premia

P. Premia

P. Premia

P. Mollet

P. Mollet

P. Mollet

P. Mollet

P. Mollet

P. Mollet

P. Mollet

P. Mollet

P. Mollet

P. Mollet

P. Mollet

P. Mollet

P. Mollet

P. Mollet

P. Mollet

P. Mollet

P. Mollet

P. Arenys Tronc

P. Arenys Tronc

P. Arenys Tronc

P. Arenys Tronc

P. Arenys Tronc

P. Arenys Tronc

P. Arenys Tronc

P. Arenys Tronc

P. Arenys Tronc

P. Arenys Tronc

P. Arenys Tronc

P. Arenys Tronc

P. Arenys Tronc

P. Arenys Acces

Ubicación

Barcelona

Barcelona

Barcelona

Barcelona

Barcelona

Barcelona

Barcelona

Barcelona

Barcelona

Barcelona

Barcelona

Barcelona

Barcelona

Barcelona

Barcelona

Barcelona

Barcelona

Barcelona

Barcelona

Barcelona

Barcelona

Barcelona

Barcelona

Barcelona

Barcelona

Barcelona

Barcelona

Barcelona

Barcelona

Barcelona

Barcelona

Barcelona

Barcelona

Barcelona

Barcelona

Barcelona

Barcelona

Barcelona

Barcelona

Barcelona

Barcelona

Barcelona

Barcelona

Barcelona

Barcelona

Barcelona

Barcelona

Provincia

GRUPO II

GRUPO II

GRUPO III

GRUPO III

GRUPO III

GRUPO III

GRUPO III

GRUPO III

GRUPO III

GRUPO III

GRUPO III

GRUPO III

GRUPO III

GRUPO II

GRUPO II

GRUPO II

GRUPO II

GRUPO II

GRUPO II

GRUPO II

GRUPO II

GRUPO II

GRUPO II

GRUPO II

GRUPO II

GRUPO II

GRUPO II

GRUPO II

GRUPO II

GRUPO II

GRUPO II

GRUPO II

GRUPO II

GRUPO II

GRUPO II

GRUPO II

GRUPO II

GRUPO II

GRUPO II

GRUPO II

GRUPO II

GRUPO II

GRUPO II

GRUPO II

GRUPO II

GRUPO II

GRUPO II

Categoría
profesional

Empleado Convenio

Empleado Convenio

Empleado Convenio

Empleado Convenio

Empleado Convenio

Empleado Convenio

Empleado Convenio

Empleado Convenio

Empleado Convenio

Empleado Convenio

Empleado Convenio

Empleado Convenio

Empleado Convenio

Empleado Convenio

Empleado Convenio

Empleado Convenio

Empleado Convenio

Empleado Convenio

Empleado Convenio

Empleado Convenio

Empleado Convenio

Empleado Convenio

Empleado Convenio

Empleado Convenio

Empleado Convenio

Empleado Convenio

Empleado Convenio

Empleado Convenio

Empleado Convenio

Empleado Convenio

Empleado Convenio

Empleado Convenio

Empleado Convenio

Empleado Convenio

Empleado Convenio

Empleado Convenio

Empleado Convenio

Empleado Convenio

Empleado Convenio

Empleado Convenio

Empleado Convenio

Empleado Convenio

Empleado Convenio

Empleado Convenio

Empleado Convenio

Empleado Convenio

Empleado Convenio

TipoPersonal

COBRADOR

COBRADOR

COORDINADOR PEAJE

COORDINADOR PEAJE

COORDINADOR PEAJE

COORDINADOR PEAJE

COORDINADOR PEAJE

COORDINADOR PEAJE

COORDINADOR PEAJE

COORDINADOR PEAJE

COORDINADOR PEAJE

COORDINADOR PEAJE

COORDINADOR PEAJE

COBRADOR

COBRADOR

COBRADOR

COBRADOR

COBRADOR

COBRADOR

COBRADOR

COBRADOR

COBRADOR

COBRADOR

COBRADOR

COBRADOR

COBRADOR

COBRADOR

COBRADOR

COBRADOR

COBRADOR

COBRADOR

COBRADOR

COBRADOR

COBRADOR

COBRADOR

COBRADOR

COBRADOR

COBRADOR

COBRADOR

COBRADOR

COBRADOR

COBRADOR

COBRADOR

COBRADOR

COBRADOR

COBRADOR

COBRADOR

Serviciosprestados

-

(b)

(b)

(b)

(b)

(b)

(b)

(b)

(b)

(b)

(b)

(b)

(b)

(b)

(b)

(b)

(b)

(b)

(b)

-

(b)

(b)

(b)

(b)

(b)

-

(b)

(b)

(b)

(b)

(b)

(b)

(b)

(b)

(b)

(b)

(b)

(b)

(b)

(b)

(b)

(b)

(b)

(b)

(b)

(b)

-

.

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

189

189

100

100

100

200

289

200

200

200

200

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

200

200

200

200

289

289

200

209

209

100

100

100

100

189

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

92,20%

65,04%

65,08%

75,10%

71,71%

92,20%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

45,25%

45,25%

45,25%

45,25%

45,25%

45,25%

65,04%

65,04%

65,04%

100,00%

100,00%

87,50%

87,50%

100,00%

Clavede
%Jornada
Contrato(c)

Pág.2de3

15/06/1994

23/11/1998

16/04/2007

14/02/2009

01/05/2005

01/11/2003

14/09/2008

06/07/2005

01/01/2004

07/10/2002

24/10/1998

15/06/1994

15/06/1994

20/02/1999

15/10/1996

01/10/1995

02/03/2005

15/11/2010

01/05/2006

28/07/2000

01/07/2007

01/05/2002

01/01/2002

20/02/1999

01/05/1999

30/01/1991

01/10/1995

01/01/1990

01/02/1990

16/12/1994

01/01/1991

16/12/1994

01/01/1988

01/12/2010

01/12/2010

01/12/2010

01/12/2010

02/09/2010

01/11/2010

01/12/2010

12/12/2008

23/09/2008

13/11/2006

20/02/1999

24/10/1998

01/01/2002

15/06/1994

FechaAlta/
Antigüedad
(a)

1768

1768

1768

1768

1768

1768

1768

1768

1768

1768

1768

1768

1768

1768

1768

1768

1630

1150

1151

1328

1268

1630

1768

1768

1768

1768

1768

1768

1768

1768

1768

1768

1768

800

800

800

800

800

800

1150

1150

1150

1770

1768

1547

1547

1768

Horas
Anuales

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

Vacaciones

47.490

46.038

45.302

45.554

45.634

52.107

46.310

45.637

49.092

53.827

47.290

55.464

55.242

44.126

45.819

47.387

39.986

27.609

27.342

34.382

30.131

39.892

43.298

43.360

43.717

46.519

45.035

46.513

46.545

44.957

46.639

45.007

46.576

19.433

19.054

19.205

18.511

19.175

18.930

27.890

27.951

28.238

43.243

44.712

40.059

38.976

47.797

Retrib.Fija
según
Jornada

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

DPO
Estándar

3.084

2.945

4.813

3.460

3.041

3.858

3.737

1.004

2.955

3.646

3.701

3.594

3.218

2.889

2.805

571

3.360

3.143

2.795

-32

2.618

3.457

4.979

3.099

5.214

2.609

3.032

3.058

3.298

3.156

4.238

3.273

359

3.359

2.811

3.003

2.477

3.218

3.246

3.812

4.062

3.528

3.232

-5

3.050

4.613

3.149

Pluses(d)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

31

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

HorasExtras
(d)

PlusesSalariales

50.574

48.983

50.116

49.014

48.676

55.965

50.047

46.642

52.047

57.473

50.991

59.089

58.460

47.015

48.624

47.958

43.346

30.752

30.138

34.350

32.750

43.349

48.277

46.459

48.931

49.129

48.067

49.572

49.842

48.113

50.877

48.280

46.935

22.792

21.865

22.208

20.988

22.393

22.176

31.702

32.012

31.767

46.475

44.707

43.109

43.589

50.946

TOTAL

531

531

531

531

531

531

531

531

531

531

531

531

531

531

531

531

531

531

531

531

531

531

531

531

531

531

531

531

531

531

531

531

531

531

531

531

531

531

531

531

531

531

531

531

531

531

531

BolsaPlan
Retrib.
Flexible

1.745

1.745

1.745

1.745

1.745

1.745

1.745

1.745

1.745

1.745

1.745

1.745

1.745

1.745

1.745

1.745

1.609

1.155

1.136

1.310

1.251

1.617

1.745

1.745

1.745

1.745

1.745

1.745

1.745

1.745

1.745

1.745

1.745

823

814

800

817

845

841

1.184

1.199

1.170

1.745

1.745

1.559

1.557

1.745

Planesde
Pensiones

245

203

148

191

152

213

144

147

238

218

231

261

253

208

253

410

203

152

212

245

155

155

213

203

224

261

218

389

261

410

261

253

420

212

136

144

362

362

336

220

208

217

191

231

261

261

238

Otros
Beneficios
(e)

PlusesExtrasalariales

2.521

2.479

2.424

2.467

2.428

2.488

2.419

2.422

2.514

2.494

2.507

2.537

2.529

2.483

2.529

2.685

2.343

1.837

1.878

2.086

1.937

2.303

2.488

2.479

2.500

2.537

2.494

2.665

2.537

2.685

2.537

2.529

2.695

1.566

1.480

1.474

1.710

1.738

1.708

1.934

1.937

1.917

2.467

2.507

2.351

2.350

2.514

TOTAL

Invicat

Invicat

Invicat

Invicat

Invicat

Invicat

Invicat

Invicat

Invicat

Invicat

Invicat

Invicat

Invicat

Invicat

Invicat

Invicat

Invicat

Invicat

Invicat

Invicat

1372

1388

1629

1887

3095

3098

3206

3212

3277

3298

3343

5831

6450

2003

3092

3203

3283

5861

6509

6881

P. Vilassar

P. Vilassar

P. Vilassar

P. Vilassar

P. Vilassar

P. Vilassar

P. Vilassar

P. Sta. Susanna

P. Sta. Susanna

P. Sta. Susanna

P. Sta. Susanna

P. Sta. Susanna

P. Sta. Susanna

P. Sta. Susanna

P. Sta. Susanna

P. Sta. Susanna

P. Sta. Susanna

P. Sta. Susanna

P. Sta. Susanna

P. Sta. Susanna

Ubicación

Barcelona

GRUPO II

GRUPO II

Empleado Convenio

Empleado Convenio

Empleado Convenio

COBRADOR

COBRADOR

COBRADOR

COBRADOR

OPERARIO CONSERVACION Y MANTENIMIENTO

Pagadosenelperiodoenero'20adiciembre'20.

OtrosBeneficios:SegurosdeVidayAcctes,SeguroInItinereyLoteNavidad

(e)

DuraciónDeterminadaTiempoParcialInterinidad

510

(d)

IndefinidoTiempoParcialMinusválidos

IndefinidoTiempoParcialFomentoContrataciónIndefinida/EmpleoEstableInicial

230

250

IndefinidoTiempoCompletoͲTransformaciónContratoTemporal

DuraciónDeterminadaTiempoParcialEventualPorCircunstanciasDeLaProducción

189

502

IndefinidoTiempoParcialͲTransformaciónContratoTemporal

IndefinidoTiempoParcialOrdinario

200

IndefinidoTiempoCompletoOrdinario

100

289

DescripciónContratoSeguridadSocial

Clavede
Contrato

SecorrespondeconlaclavedecontratodeSeguridadSocial

P. Mollet

Barcelona

GRUPO II

Empleado Convenio

Empleado Convenio

(b)

(b)

(b)

(b)

(b)

(b)

(b)

(b)

(b)

(b)

(b)

(b)

(b)

(b)

(b)

(b)

(b)

-

(b)

(b)

.

289

209

209

200

200

200

189

200

200

200

289

200

200

209

200

200

189

100

100

100

45,25%

65,04%

65,04%

65,08%

71,71%

75,67%

100,00%

45,25%

45,25%

71,71%

45,25%

71,71%

65,04%

65,04%

71,71%

71,71%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

Clavede
%Jornada
Contrato(c)

Pág.3de3

01/11/2010

17/08/2009

17/02/2009

03/01/2008

21/12/2008

01/07/2007

15/06/1994

01/12/2010

01/12/2010

25/08/2007

10/12/2009

25/08/2007

01/12/2010

19/11/2008

01/11/2004

07/10/2002

15/06/1994

01/04/1989

01/01/1988

11/02/1989

(c)

Invicat

3142

P. Mollet

Barcelona

GRUPO II

GRUPO II

COBRADOR

COBRADOR

COBRADOR

COBRADOR

COBRADOR

COBRADOR

COBRADOR

COBRADOR

COBRADOR

COBRADOR

COBRADOR

COBRADOR

COBRADOR

COBRADOR

COBRADOR

COBRADOR

COBRADOR

COBRADOR

COBRADOR

COBRADOR

Serviciosprestados

FechadeAntigüedaddeNómina

Invicat

3110

P. Arenys Tronc

Barcelona

Barcelona

Empleado Convenio

Empleado Convenio

Empleado Convenio

Empleado Convenio

Empleado Convenio

Empleado Convenio

Empleado Convenio

Empleado Convenio

Empleado Convenio

Empleado Convenio

Empleado Convenio

Empleado Convenio

Empleado Convenio

Empleado Convenio

Empleado Convenio

Empleado Convenio

Empleado Convenio

Empleado Convenio

Empleado Convenio

Empleado Convenio

TipoPersonal

Personalconcontratostemporalesanterioresalafechadealta/antigüedadfacilitadasegúninformacióndisponibleennuestrossistemasdegestión

Invicat

7467

A. Vilassar

P. Arenys Tronc

GRUPO II

GRUPO II

GRUPO II

GRUPO II

GRUPO II

GRUPO II

GRUPO II

GRUPO II

GRUPO II

GRUPO II

GRUPO II

GRUPO II

GRUPO II

GRUPO II

GRUPO II

GRUPO II

GRUPO II

GRUPO II

GRUPO II

GRUPO II

Categoría
profesional

(a)

Invicat

4388

Barcelona

Barcelona

Barcelona

Barcelona

Barcelona

Barcelona

Barcelona

Barcelona

Barcelona

Barcelona

Barcelona

Barcelona

Barcelona

Barcelona

Barcelona

Barcelona

Barcelona

Barcelona

Barcelona

Barcelona

Provincia

(b)

Invicat

2263

Personalconreservadepuestodetrabajo:

Centro
Trabajo

Código
trabajador

FechaAlta/
Antigüedad
(a)

800

1150

1150

1151

1268

1338

1768

800

800

1268

800

1268

1150

1150

1268

1268

1768

1768

1768

1768

Horas
Anuales

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

Vacaciones

18.717

27.901

28.024

27.895

30.734

34.407

45.764

19.245

18.941

30.947

20.009

30.986

28.229

28.218

30.742

32.096

51.411

47.230

52.859

47.787

Retrib.Fija
según
Jornada

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

DPO
Estándar

5.427

2.074

2.442

2.875

2.310

3.104

3.020

3.713

2.407

2.517

2.405

2.928

3.033

9.362

4.084

2.468

3.016

1.489

-137

2.983

Pluses(d)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

HorasExtras
(d)

PlusesSalariales

24.144

29.976

30.466

30.770

33.043

37.511

48.784

22.959

21.347

33.465

22.414

33.914

31.262

37.580

34.826

34.564

54.427

48.718

52.722

50.770

TOTAL

531

531

531

531

531

531

531

531

531

531

531

531

531

531

531

531

531

531

531

531

BolsaPlan
Retrib.
Flexible

919

1.149

1.141

1.152

1.251

1.350

1.745

861

814

1.251

808

1.268

1.154

1.335

1.300

1.251

1.745

1.745

1.745

1.745

Planesde
Pensiones

217

410

208

349

212

339

224

349

336

144

148

217

208

196

336

189

238

231

389

400

Otros
Beneficios
(e)

PlusesExtrasalariales

1.666

2.089

1.879

2.032

1.994

2.220

2.500

1.741

1.681

1.926

1.487

2.015

1.892

2.062

2.166

1.971

2.514

2.507

2.665

2.675

TOTAL

Centro de trabajo:

Empresa:

AUXILIAR JARDINERO

JARDINERO

TÉCNICO ORGANIZ. 1ª

PEÓN ESPECIALISTA

PEÓN ESPECIALISTA

PEÓN ESPECIALISTA

PEÓN ESPECIALISTA

OFICIAL 2ª

01667

01669

01679

01185

01523

02580

01658

01666

Firma y sello empresa

PEÓN ESPECIALISTA

00531

Categoría profesional
nómina

ENCARGADO

01668

Código interno de identificación

INNOVIA COPTALIA SAU
CONSERVACIÓN PREMÍA - INVICAT

RELACIÓN DE PERSONAL

Convenio colectivo afecto

Barcelona Construccion

Barcelona Construccion

Barcelona Construccion

Barcelona Construccion

Barcelona Construccion

Barcelona Construccion

Estatal Jardinería

Estatal Jardinería

Barcelona Construccion

Barcelona Construccion

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Servicios prestados por el
trabajador con porcentaje de
dedicación
100%

18/07/2005

02/11/2020

19/10/2020

13/10/2020

16/11/2020

09/04/2018

19/10/2004

27/06/1995

18/05/2010

20/08/2001

Fecha de antigüedad que da
derecho a la subrogación

189

401

401

401

401

401

100

100

189

100

Tipo contrato

Jornada laboral y horario

40 horas semanales

40 horas semanales

40 horas semanales

40 horas semanales

40 horas semanales

40 horas semanales

40 horas semanales

40 horas semanales

40 horas semanales

40 horas semanales

Vacaciones

Retribución bruta
total anual

SEGÚN CONVENIO

SEGÚN CONVENIO

SEGÚN CONVENIO

SEGÚN CONVENIO

SEGÚN CONVENIO

30.000,00

SEGÚN CONVENIO

SEGÚN CONVENIO

SEGÚN CONVENIO

SEGÚN CONVENIO

Observaciones libres

INCAPACIDAD PERMANENTE REVISABLE EL 12/2021.

VEHICULO EMPRESA_GASTOS DE MANUTENCIÓN

PLUS PELIGROSIDAD POR DIA 13,59 EUROS-TICKET RESTAURANTE A 11,23 EUROS/DIA.

PLUS PELIGROSIDAD POR DIA 13,59 EUROS-TICKET RESTAURANTE A 11,23 EUROS/DIA.

PERNOCTA POR DIA LABORABLE 52 EUROS+INCENTIVO MENSUAL 275 EUROS Y TICKET RESTAURANTE A 10 EUROS/DIA.

