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GENERALITATS

1.1. Antecedents.
La Travessia de Ponent d’Alp llinda al nord amb una finca situada a un nivell inferior. Per salvar aquest
desnivell es va construir un mur de contenció. Aquest mur al llarg dels anys ha cedit parcialment,
aquest fet ha provocat la deformació del paviment del vial. Aquesta deformació provoca que les aigües
de pluja concentrades en la via pública siguin abocades directament a la finca de titularitat privada.
Donat els perjudicis que el mal estat del mur de contenció existent causa a una finca particular,
l’Ajuntament d’Alp, encarrega la redacció del present projecte per la reconstrucció del mur de contenció
en qüestió.
El mes de maig de 2021 es va redactar un primer projecte en que la tipologia estructural del mur era en
“T”, és a dir, tenia puntera i taló, afectant la propietat privada amb la puntera. En no poder afectar la
propietat privada, cal modificar el projecte original amb una tipologia de mur en “L” (sense puntera, tot i
que es farà sobresortir 10 cm per poder recolzar els encofrats de l’alçat del mur i el revestiment de
pedra cal que es volgués fer). També s’aprofita l’avinentesa per actualitzar els preus unitaris de formigó
i acer corrugat atesa la puja soferta aquests mesos de 2022 i així evitar que quedi deserta la licitació de
l’obra.

1.2. Objecte del projecte
Aquest projecte té com a finalitat la justificació, definició i valoració de les obres necessàries per la
reconstrucció del mur de contenció que hi ha entre el vial públic i la finca de titularitat privada. La
modificació del projecte té per objectiu canviar la tipologia de mur evitant afectar la propietat privada i
actualitzant els preus unitaris de formigó i acer.
Les actuacions previstes consisteixen en la demolició del murs deteriorats, la construcció d’un nou mur
de formigó armat, i la reposició dels paviments afectats per l’actuació.

1.3. Intervinents en el projecte
Promotor:
Ajuntament d’Alp
Avinguda Tossa d’Alp, 6; 17538 - Alp
972890017 i adreça electrònica: ajuntament@alp2500.cat
Redactor del projecte:
Joan Gurrera i Lluch, enginyer de camins, canals i ports; col·legiat núm. 8338.
Enginyeria URBEG, SLP
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Plaça del Carme 12, 3r 2a; 25700 - la Seu d’Urgell
973360582 i adreça electrònica: urbeg@urbeg.cat

1.4. Emplaçament i extensió
La travessia de Ponent es situa al sud-oest del nucli urbà d’Alp. Aquest carrer comunica el carrer del
Cadí amb el carrer de Ponent.
El mur a reconstruir te una longitud de 29 metres lineals, i la superfície afectada pel mur i els paviments
afectats d’uns 126m2.

1.5. Zonificació i edificabilitat
Com s’ha dit anteriorment el mur de contenció a reconstruir es situa en un tram de carrer que es troba
dins del nucli urbà del municipi d’Alp, i aquest vial està totalment consolidat. Les edificacions existents
son les que conformen els límits del carrer, i el mur a reconstruir és un d’aquests límits.

1.6. Estat actual i serveis existents
La Travessia de Ponent està totalment urbanitzada i per tant disposa dels serveis bàsics; aquest carrer
dona accés peatonal i de vehicles als edificis que el conformen. La Travessia de ponent te una longitud
d’uns 90 metres i una amplada de 6 metres. Està composat per una plataforma única formada per dues
voreres de formigó de un metre d’amplada i la calçada de aglomerat asfàltic de 4 metres d’amplada.
El moviment del mur de contenció existent ha provocat el deteriorament de la canal de recollida d’aigua,
de la vorera de formigó i de l’aglomerat de la meitat de la calçada.
El vial disposa dels serveis bàsics urbans, aquests són el de clavegueram, aigua potable, electricitat,
gas, telefònica i enllumenat públic. En principi no està previst afectar a cap servei existent, tot i que la
xarxa de gas està a un metre aproximadament del mur a reconstruir. Per aquest motiu, abans de
començar els treballs descrits en el present projecte, el contractista es posarà en contacte amb la
companyia de distribució de gas per que fixi les mesures cautelars, per evitar danys al servei.
Els serveis existents en la Travessia de Ponent són els següents:
- Xarxa unitària de clavegueram i pluvials. Gestionada pel propi Ajuntament.
- Xarxa d’aigua potable. Gestionada per SOREA.
- Xarxa de Mitja i baixa tensió. Gestionada per E-Distribución (Endesa-Enel)
- Xarxa de Telefonia. Gestionada per TELEFÒNICA.
- Xarxa de gas natural. Gestionada per NEDGIA.
- Xarxa d’enllumenat públic. Gestionada pel propi Ajuntament.
El traçat orientatiu dels serveis consta en el plànol núm. 4 “Aixecament topogràfic”.
Doc. 1.- Memòria
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1.7. Sostenibilitat i accessibilitat
Els factors de sostenibilitat que s’han considerat en la redacció del projecte són:


Compliment del Codi d’Accessibilitat de Catalunya i nova Orden VIV/561/2010.



Es procurarà emprar els materials provinents de la resta de les excavacions per a la formació
de terraplens i rebliment de rases, sempre i quan compleixin amb els requisits fixats en el plec
de prescripcions tècniques (document III del projecte).

2. MEMÒRIA TÈCNICA
2.1. Estudis previs
Per tal de redactar el present projecte l’empresa “Topografia Cerdanya S.C.P.” de Bellver de Cerdanya
(telèfon 973511115) va realitzar un aixecament topogràfic, aquest consta en el plano núm. 4
“Aixecament topogràfic”
Per calcular els mur de contenció del present projecte l’empresa “Geocervall.” de Bellver de Cerdanya
(telèfon 678654761) va realitzar un estudi geotècnic del terreny, aquest consta en l’annex 2 “Estudi
geotècnic” de la present memòria.

2.2. Condicionament del terreny, demolicions i serveis afectats
Una vegada s’iniciïn les obres, caldrà emplaçar les casetes d’obra, determinar la zona
d’emmagatzematge per a la gestió de residus i iniciar la presa de les mesures de Seguretat i Salut
establertes en el Pla Bàsic de seguretat i salut prèviament aprovat pel coordinador de seguretat i salut.
Es procedirà a la neteja i condicionament de la zona a l’inici dels treballs. Serà necessària una bona
coordinació amb els altres equips de treball per a gestionar l’espai i mantenir els nivells necessaris de
neteja per a l’execució de les obres.
Donat que la zona a actuar dona accés a diversos habitatges, es prendran les mesures convenients per
poder realitzar els treballs projectats i garantir l’accés peatonal dels usuaris dels habitatges afectats.
En primer lloc es procedirà al desmuntatge i retirada dels elements que no s’adaptin a les
especificacions del projecte.
Seguidament es realitzarà la demolició dels paviments i elements de vialitat, segons s’especifica en el
plànol núm. 6 “Demolicions i enderrocs”. També es procedirà a la demolició dels murs de contenció
deteriorats. La runa generada es transportarà a una instal·lació autoritzada per la gestió de residus,
segons consta en el annex núm. 4 “Estudi de gestió de residus de la construcció”.
Doc. 1.- Memòria
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2.3. Murs de contenció
Es preveu la construcció de murs de formigó armat, per aconseguir les rasants projectades. Tant les
rasants com les alineacions del mur, es defineixen en el plànol nº 5.1 del present projecte..
La definició dels murs i els seus armats es troben definits en el plànol núm. 5.2 del present projecte. Els
càlculs es detallen en l’annex núm. 3 “Càlcul de murs” de la present memòria.
Previ a l’execució dels murs projectats s’haurà de realitzar les demolicions dels murs existents, també
caldrà realitzar el moviment de terres necessari per la execució dels mateixos. Les cotes de
fonamentació estan definides en el plànol núm. 5.1.
Donades les característiques del terreny, els murs es fonamentaran sobre un reblert de grava 12/18mm
de 50 cm de gruix, per sobre d’aquest reforç del ferm es realitzarà una base de formigó de neteja HM15/P/20 de 10 cm de gruix. Els encofrats es realitzaran amb plafons metàl·lics, l’armat es realitzarà amb
barres d’acer corrugat B500S, i el formigó serà HA-25/B/20IIa.
Es preveuen juntes de dilatació en els canvis de tipologia de murs, en la junta s’interromprà la
continuïtat de l’armat, es col·locarà una placa de poliestirè de 10mm de gruix per separar els murs, i
també es col·locarà un perfil elastomèric tipus ala d’avió de 250mm d’amplada, segons consta en el
detall constructiu del plànol 5.1.
El rebliment del trasdós dels murs es preveu realitzar-lo amb el material seleccionat de la pròpia
excavació.
Pel que fa a l’estanqueïtat del mur, en primer lloc es col·locarà un perfil hidroexpansiu de bentonita,
tipus “Waterstop RX101” en l’encontre entre el fonament i el mur. El trasdós del mur es pintarà amb una
emulsió bituminosa catiònica amb 1,8 kg/m2. Posteriorment es col·locarà una lamina drenant nodular
de polietilè tipus “fondaline” per evitar el contacte directe entre el material de rebliment i el mur.

2.4. Reposició de paviments
Donat que es tracta de la reposició dels paviments afectats per la reconstrucció dels murs, aquests
seran iguals que els paviments existents.
Per a dimensionar el ferm del paviment d’aquest projecte s’aplica la Norma 6.1 IC ”Secciones de firme”
aprovada per la ORDEN FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por la que se aprueba la norma 6.1-IC
de la Instrucción de Carreteras (BOE de 12 de desembre de 2003). Així que es fa el dimensionament a
partir de dos paràmetres: les dades de trànsit i la classificació d’esplanada.
Tipus de trànsit considerat.
Doc. 1.- Memòria
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A efectes de l’aplicació de la norma es defineixen 8 categories de trànsit pesat, segons la IMDp tal i
com es presenta a la següent taula:
CATEGORIA
TRÀNSIT
IMDp


T00

T0

T1

T2

T31

T32

T41

T42

≥ 4.000

<4.000
≥2.000

<2.000
≥800

<800
≥200

<200
≥100

<100
≥50

<50
≥25

<25

En aquest cas es considera una categoria de trànsit T42

Classificació d’esplanada:
D’acord amb la classificació del PG-3 cal obtenir una esplanada E1,E2 o E3.
Donat que es tracta d’un vial existent amb un trànsit habitual, i vist el trànsit a suportar i de la tipologia
de sòl, hom pot veure que lo òptim és aconseguir una esplanada de categoria E1.
Seccions estructurals segons catàleg:
Del catàleg de seccions de ferm de la norma 6.1.-I.C. en resulta que els ferms projectats són:


Ferm per a calçada.
Paràmetres de disseny:
- Tipus de paviment:
Aglomerat asfàltic en calent.
- Instrucció seguida:
Taula de ferms de la Norma 6.1.-I.C.
- Categoria d’esplanada: E1
- Tipus de trànsit:
T42
Secció estructural de ferm escollida: 4211
- 10 cm d’aglomerat asfàltic en calent
- 40 cm.de base de tot-ú artificial



Ferm per a voreras.
Paràmetres de disseny:
- Tipus de paviment:
Formigó HA-30/P/20/IIa+F (malla 15x15cm d-6-6mm)
- Instrucció seguida:
Taula de ferms de la Norma 6.1.-I.C.
- Categoria d’esplanada: E1
- Tipus de trànsit:
T42
Secció estructural de ferm escollida: 4214
- 18 cm de formigó
- 20 cm.de base de tot-ú artificial

La informació de pavimentació es recull als plànols núm. 9 “Planta de paviments” del present projecte.
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2.5. Xarxa de sanejament i pluvials
Donat que tot el tram de vial te una pendent cap al mur, es preveu continuar amb el sistema de
recollida d’aigües, consistent en la col.locació d’una cala a tot el llag del mur, aquesta canal es formarà
amb peces còncaves de formigó i es col.locaran dos embornals en els mateixos llocs que els anteriors
per aprofitar els punts de connexió a la xarxa de clavegueram. Aquesta canal es defineix en el plànol
núm. 7 “Paviments” del present projecte.
Els trams de connexions afectats es realitzaran amb tubs polietilè de alta densitat HDPE, paret
estructurada corrugada exterior i paret interna llisa, tipus B, diàmetre nominal interior de 200mm., de
rigidesa anular SN 8kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3.

2.6. Serveis afectats.
Tot i que no es preveu afectar cap servei existent i donada la proximitat de la canonada de gas, cal que
abans de l’inici dels treballs es contacti amb la empresa distribuïdora de gas, perquè fixi les mesures
cautelars a aplicar per evitar interferències amb aquest servei.

3. SEGURETAT I SALUT
L’11 de febrer de 1996 va entrar en vigor la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos
Laborals. Aquesta lli és modificada per la Llei 54/2003, de 12 de desembre.
L’estudi de Seguretat i Salut servirà per a donar les directrius a l'empresa constructora per a redactar el
Pla de Seguretat i Salut, segons la seva obligació en el camp de la prevenció de riscos professionals,
que haurà d'ésser aprovat pel coordinador en matèria de Seguretat i Salut o per la Direcció facultativa,
segons el cas, durant l'execució de l'obra; i per l'Administració pública que adjudiqui l'obra, d'acord amb
el Real Decret 1627/1997, de 24 d'octubre que estableix els mecanismes específics per l'aplicació de la
Llei de Prevenció de Riscos Laborals i del Real Decret 39/1997, de 17 de gener, que indica
l'obligatorietat de l'estudi de seguretat i salut o de l'estudi bàsic de seguretat i salut a les obres (Article
4).
Segons aquest article, a la fase de redacció del projecte s’ha d’elaborar un estudi de seguretat i salut
quan es doni algun dels supòsits següents :
• Pressupost d’execució per contracte del projecte igual o superior a 450.759,08 €. En aquest cas és
inferior.
• Durada estimada superior a 30 dies amb més de 20 treballadors en algun moment. En aquest cas
la durada estimada és de DOS mesos (60 dies), però amb un nombre màxim de treballadors de 6, i una
mitjana de 4.
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• El volum de la ma d’obra ( nombre de treballadors x dies de feina ) sigui superior a 500 dies. En
aquest cas serien 4 x 60 = 240 dies.
• Les obres de túnels, conduccions subterrànies i preses. Cap d’aquests és el cas, en ser una obra
d’urbanització.
En aquest cas bastarà la redacció d’un Estudi Bàsic de seguretat i Salut. Aquest consta en l’annex 7 de
la present memòria.
Atès el que disposa l’article 7 del dit R.D. 1627/1997, el contractista adjudicatari de l’obra elaborarà el
“Pla de seguretat i salut en el treball” basat en l’”Estudi Bàsic de seguretat i salut” del present projecte.

4. CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA
Segons l’article 77 de la Ley de Contratos del Sector Público 9/2017 de 8 de novembre, no és exigible
la classificació del contractista atès que el pressupost de l’obra (veure document IV) és inferior a
500.000 euros.
Encara així la classificació seria la següent:
Grups i subgrups:
Categoria:

G-6 Vials i pistes, vials sense qualificació específica
1
(anualitat mitjana inferior a 150.000 €)

5. ORGANITZACIÓ DE L’EXECUCIÓ DE LES OBRES
Es preveu executar les obres en una sola fase.
El termini d’execució de les obres projectades és de DOS MESOS a comptar des de la data de
signatura de l’acta de comprovació del replanteig.

6. PLA DE CONTROL DE QUALITAT
El l’annex núm. 5 “Programa de control de qualitat” s’inclou una proposta de pla de control de qualitat
de les diferents unitats d’obra que conformen el projecte. No obstant, la direcció facultativa de l’obra el
concretarà a l’inici de l’execució de l’obra i l’ajustarà a mesura que es vagin executant.
El contractista es farà càrrec del cost d’implantació i execució del pla de control de qualitat fins a un
valor corresponent a un 1% del pressupost d’execució material del projecte.
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7. PERÍODE DE GARANTIA
Les obres executades es rebran, si s’escau, mitjançant l’acta de recepció de les mateixes, a signar
entre l’Ajuntament, el contractista adjudicatari i el tècnic director de les obres. El termini de garantia
serà d’un any comptador des de la signatura d’aquesta acta. Una vegada comprovat l’estat de les obres
pel tècnic director al cap de SIS MESOS, aquest elevarà un informe al promotor sobre la conveniència
de retornar la fiança establerta pel contractista.

8. CINTINGUT DEL PROJECTE
I.- MEMÒRIA i ANNEXES
Annex núm. 1.- Reportatge fotogràfic
Annex núm. 2.- Estudi geotècnic
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II.- PLÀNOLS
1.- Situació i índex
2.- Emplaçament.
3.- Ortofotoplànol
4.- Aixecament topogràfic.
5.1- Definició mur. Planta i alçat.
2.2.- Definició mur. Armats.
6.- Demolicions i enderrocs.
7.- Reposició de paviments
III.- PLEC DE CONDICIONS
3.1.- Plec de condicions facultatives
3.2.- Plec de condicions tècniques
IV.- PRESSUPOST
1.- Estat d’amidaments
2.- Quadre de preus núm. 1
3.- Quadre de preus núm. 2
4.- Pressupostos parcials
5.- Resum del pressupost
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9. RESUM DEL PRESSUPOST
El pressupost d’execució material que s’estableix pel conjunt dels treballs a realitzar en les obres a
realitzar segons el present Projecte puja a la quantitat de VINT-I-SIS MIL NORANTA-DOS EUROS
AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS (26.092,51 €).
En aplicació del 13% corresponent a Despeses Generals i el 6% de Benefici Industrial; resulta un
pressupost d’execució per contracte abans d’IVA de TRENTA-UN MIL CINQUANTA EUROS AMB NOU
CÈNTIMS (30.050,09 €).
Aplicant al pressupost d’execució per contracta l’IVA vigent del 21% resulta un Pressupost Total de
TRENTA-SET MIL CINC-CENTS SETANTA EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS. (37.570,61€).

10. DECLARACIÓ D’OBRA COMPLETA
El present projecte comprèn una obra completa en el sentit de poder lliurar a l'ús públic un cop
finalitzades, a efectes del que disposa la Ley 9/2017, de 7 de novembre, de Contratos del Sector
Público i l'article 125 del Reial Decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament
general de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.
Les obres descrites en el present projecte han de considerar-se de primer establiment, segons el que
disposa l'article 123 del text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques. Així mateix
es fa constar que l’obra compleix els requisits exigits per la Ley 3/2007 de 4 de julio de la Obra Pública.

11. CONCLUSIÓ
Amb tot l’exposat en la present memòria, els seus corresponents annexos, i la resta dels documents
que conformen la memòria valorada, es dona per suficientment justificat i assolit l’objectiu proposat,
lliurant-lo a instància superior per a la seva aprovació, si s’escau.
L’enginyer autor del projecte:

Joan Gurrera i Lluch
Enginyer de Camins, Canals i Ports
Col·legiat 8338
URBEG, S.L.P.

La Seu d’Urgell, 5 d’abril de 2022

Doc. 1.- Memòria
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NT-1110-19
NOTA TÈCNICA PER A LA PATOLOGIA D'UN MUR AL CARRER PONENT, 6. A ALP,
CERDANYA, PROVÍNCIA DE GIRONA.
Per encàrrec de l'Ajuntament d'Alp, es redacta aquesta nota tècnica referent al mur de contenció que
pateix una patologia al c/ Ponent, 6 d'Alp.
La patologia correspon al bolcament d'un petit mur que actua com a contenció del c/ ponent al seu
pas per la parcel·la.
La parcel·la objecte de l'estudi es situa a les coordenades UTM x=408160,0 m, y=4691579,0 m i
z=1172,1 m del fus 31N/ETR S89.

Situació de la parcel·la dins el poble.

Segons el mapa geològic 1:5000 del ICGC (Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya), els
materials que s'esperen trobar a la parcel·la són materials Paleozoics, concretament els materials Dcrb,
calcaries lutítiques, lutites i calcaries massives de les formacions Rueda i Baciver del Devonià Inferior, i
els materials NMlg, lutites grises, gresos i carbó del Miocè (Vallesià-Turolià).
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Mapa geològic 1:5000 de la zona, segons ICGC.

Al carrer objecte de l'estudi s'han realitzat dos sondeigs a rotació amb extracció de testimoni continu
per tal d'identificar els materials presents en fondària. En els següents quadres es resumeixen els
materials observats:
Cota inici: +1172,80 m

Cota final: +1168,80 m Data inici: 18-03-2019

Data final: 18-03-2019

SONDEIG-1
Profunditat
(m)

Tipus de materials

0,00-0,10

Asfalt

0,10-0,45

Graves amb sorres i fins. Sub-base asfalt.

0,45-1,20

Argiles amb alguna grava i còdol. Color marró clar. Reblert Antròpic.

1,20-3,70

Argiles de color gris. Cohesives. Nivell Al·luvial Terciari.

3,70->4,00

Llims de color gris fosc. Cohesió, però disgreguen fàcilment amb els dits. Nivell
Al·luvial Terciari.

No s'ha observat presència d'aigua en fondària durant la realització del sondeig.
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Foto 1: Situació i execució assaig S1.1110-19

Foto 2: Materials extrets al sondeig S1.1110-19 entre 0,0 i 3,0 m

Foto 3: Materials extrets al sondeig S1.1110-19 entre 3,0 i 4,0 m

Durant la realització del sondeig s'ha extret una mostra inalterada, concretament a una fondària
compresa entre 1,20 m i -1,80 m respecte la boca del sondeig. A aquesta mostra se la ha anomenat
M1.1110-19.
Durant la realització del sondeig també s'ha realitzat un assaig SPT (Standard Penetration Test), la
fondària a la que s'han realitzat i el colpeig obtingut es resumeixen en el següent quadre.
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Assaig
Fondària (m)
Colpeig
Tipologia

SPT1.1110-19
1,20-1,80
8-12-13-15
Cullera Bipartida

Foto 4: Materials extrets al assaig SPT1.1110-19

Cota inici: +1172,10 m

Cota final: +1168,10 m Data inici: 18-03-2019

Data final: 18-03-2019

SONDEIG-2
Profunditat
(m)

Tipus de materials

0,00-0,10

Asfalt

0,10-0,40

Graves amb sorres i fins. Sub-base asfalt.

0,40-1,20

Argiles amb alguna grava i còdol. Color marró clar. Reblert Antròpic.

1,20->4,00

Argiles de color gris. Cohesives. Nivell Al·luvial Terciari.

No s'ha observat presència d'aigua en fondària durant la realització del sondeig.
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Foto 5: Situació i execució assaig S2.1110-19

Foto 6: Materials extrets al sondeig S2.1110-19 entre 0,0 i 3,0 m

Foto 7: Materials extrets al sondeig S2.1110-19 entre 3,0 i 4,0 m

Durant la realització del sondeig s'ha extret una mostra inalterada, concretament a una fondària
compresa entre 0,70 m i -1,30 m respecte la boca del sondeig. A aquesta mostra se la ha anomenat
M2.1110-19.
Durant la realització del sondeig també s'ha realitzat un assaig SPT (Standard Penetration Test), la
fondària a la que s'han realitzat i el colpeig obtingut es resumeixen en el següent quadre.
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Assaig
Fondària (m)
Colpeig
Tipologia

SPT2.1110-19
0,70-1,30
3-4-5-6
Cullera Bipartida

Foto 8: Materials extrets al assaig SPT2.1110-19

Al carrer objecte del estudi s’ha realitzat un assaig de penetració dinàmica superpesada,
DPSH. Aquests assaigs consisteixen en introduir un tren de barnillatge en el terreny amb una
màquina normalitzada, en aquest cas un penetròmetre ROLATEC ML 76-A, acomplint les normes
NI de la SIMSFE (Societat Internacional de Mecànica del Sòl i Cimentacions, Comitè Tècnic de
Proves de Penetració de Sòls).
M2*H
2

Rp (kg/cm )

=
S * d *( M + V))

On:
-Rp= Resistència dinàmica en punta en kg/cm2 (kp/cm2).
-M= Pes de la massa de colpeig (63.5 kg).
-V= Pes que carrega sobre la puntassa, compost de:
a) Pes del barnillatge (6.31 kg/m)
b) Cabota de colpeig (0.8 kg)
c) Enclusa (7.2 kg).
-S= Superfície de la puntassa (20 cm2).
-d= Penetració per cop (20/n20).
-H= Alçada de caiguda de la massa (76 cm).
Aleshores a partir de Rp s’obté la càrrega màxima admissible Qa, dividint per un
factor en funció del tipus de fonamentació determinada. Aquesta càrrega admissible es
dóna amb un factor de seguretat F=3 ja inclòs.
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En la següent taula es diferencien els materials segons la resistència que s’ha
obtingut en l'assaig penetromètric.
Cota inici: +1172,40 m Cota final: +1166,6 m Data inici: 15-03-2019 Data final: 15-03-2019
DPSH-1
Profunditat
(m)

Nº cops
als
20cm

Tipus de materials

Resistència
dinàmica Rd.
(Kp/cm2)

Qa (càrrega
admissible)
(Kp/cm2)

0,00-0,20

18

Asfalt

177,12

2,95

0,20-0,40

14

137,76

2,29

0,40-2,20

3-7

25,41-68,88

0,42-1,14

2,20-4,80

8-14

Argiles. Nivell Al·luvial.

67,76-104,02

1,12-1,73

4,80-5,40

8-9

Llims. Nivell Al·luvial.

56,00-63,00

0,93-1,05

5,40->5,80

12-14

Argiles. Nivell Al·luvial.

84,00-98,00

1,63-1,40

Graves amb sorres i fins. Sub-base
asfalt
Argiles amb alguna grava i còdol.
Reblert Antròpic.

No s'ha observat presència d'aigua en fondària durant la realització del assaig.

Foto 9: Situació i execució assaig P1.1110-19

Les mostres M1 i M2.1110-19 han estat remeses al Laboratori Geomar per tal de realitzar-hi els
assaigs pertinents.
Sobre les mostres s'ha realitzat un assaig per tal de determinar si els materials de la mateixa eren o
no agressius enfront els elements de formigó estructural. Els resultats han estat els següents:
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Acidesa BaummanGully

Contingut en Sulfats
mg/kg SO3 mg/kg SO4

M1.1110-19

11,5 mg/kg

Negatiu

Negatiu

M2.1110-19

8,00 mg/kg

Negatiu

Negatiu

Amb aquests resultats, les mostres es consideren «no Agressives» enfront els element de formigó
estructurals.
Per altra banda també s'hi ha realitzat un assaig per a determinar-ne la Pressió Màxima d'Inflament.
Els resultats han estat els següents:
Pressió d'Inflament
M1.1110-19

0,75 kg/cm

M2.1110-19

No Infla

2

Inflament en descàrrega
0,76 %
--

Els materials de la mostra M1.1110-19 presenten cert inflament. Per tant caldrà tindre en compte
aquest fenomen alhora de realitzar noves fonamentacions.
Sobre les mostres també s'ha realitzat un assaig de Tall Directe tipus UU (no drenat i no consolidat).
Els resultats obtinguts han estat els següents:
Angle de fregament intern

Cohesió

M1.1110-19

25,4º

0,87 kg/cm2

M2.1110-19

17,0º

0,55 kg/cm2

El darrer paràmetre determinat sobre les mostres ha estat la densitat, els resultats obtinguts han
estat els següents:
Densitat Aparent

Densitat Seca

M1.1110-19

2,06 gr/cm3

1,70 gr/cm3

M2.1110-19

2,10 gr/cm3

1,77 gr/cm3
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Així doncs recopilant la informació obtinguda en la campanya de camp i els assaigs de laboratori
realitzats, s'extreuen les següents conclusions sobre la patologia:
•

El mur que té la patologia s'ha desplaçat degut al trànsit de vehicles per el c/ Ponent, ja
que els materials utilitzats per al reblert del carrer no van ser degudament compactats i la
fonamentació del mur no és suficient per aguantar l'empenta d'aquests materials.

•

La fàbrica del mur és de blocs, fet que afavoreix que hi hagi aquest moviment lateral del
mateix.

•

Els materials on es recolza el mur són argilosos i presenten cert inflament, 0,75 kg/cm 2.
Així doncs en contacte amb aigua d'aports meteorològics que s'infiltri pot ser que aquest
mur s'aixequi, així com que s'enfonsi en èpoques més seques. Aquest fet també afavoriria
el moviment lateral del mur al tindre un esforç lateral sumat.

Per a solucionar la patologia es recomana seguir les següents recomanacions:
•

Substituir el mur per un mur de formigó armat calculat per tal d'aguantar l'empenta
lateral que produeix el carrer i el pas de vehicles. (Per al càlcul de l'empenta caldrà
tindre en compte els paràmetres obtinguts per a la mostra M2.1110-19,
corresponent al reblert actual, Densitat=2,10 gr/cm3, cohesió=0,55 kg/cm2 i Angle de
fregament intern=17º. En cas que aquests materials de reblert es substitueixin per
uns de nous caldrà utilitzar els paràmetres d'aquests nous materials)

•

El fonament d'aquest mur haurà de transmetre la càrrega sobre el nivell d'argiles
grises, amb una càrrega màxima sobre aquest de 1,3 kg/cm2, i una càrrega mínima
de 0,8 kg/cm2 per tal de contrarestar l'inflament de les argiles.

•

Es aconsellable substituir els materials de reblert del c/ Ponent en el trasdos del mur
i compactar-los degudament per minimitzar l'empenta lateral que exerceixen sobre
aquest.

•

Es recomana aplicar drenatges al mur per tal d'evacuar l'aigua que es pugui
acumular en el seu trasdos i així minimitzar la pressió intersticial d'aquesta.
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Geo-CerVall, S.L. resta a la vostra disposició per a qualsevol
dubte o aclariment que es plantegi en l’informe.
Mb : 678 654 761 i 679 109 588
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Situació dels sondeigs i assaig realitzat.
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ANNEX núm. 3.-Càlculs de murs
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MUR TIPUS 1

ANNEX núm. 3.-Càlculs de murs

Dades generals
Cota de la rasant: 0.00 m
Alçada del mur sobre la rasant: 0.25 m
Enrasament: Intradós
Longitud del mur en planta: 10.00 m
Separació dels junts: 5.00 m
Tipus de fonamentació: Sabata correguda

Geometria
MUR
Alçada: 1.80 m
Gruix superior: 25.0 cm
Gruix inferior: 25.0 cm

SABATA CORREGUDA
Amb puntera i taló
Cantell: 35 cm
Volades intradós / extradós: 70.0 / 50.0 cm
Formigó de neteja: 10 cm

Descripció de l'armat
CORONACIÓ
Armadura superior: 2Ø12
Ancoratge intradós / extradós: 15 / 15 cm
TRAMS
Intradós

Núm.
1

Extradós

Vertical
Ø12c/15

Horitzontal
Ø8c/25

Vertical
Ø12c/15

Encavallament: 0.3 m

Horitzontal
Ø8c/25

Encavallament: 0.45 m
SABATA

Armadura
Superior

Longitudinal
Ø12c/15

Transversal
Ø12c/15
Longitud d'ancoratge en prolongació: 35 cm
Patilla extradós: 9 cm

Inferior

Ø12c/15

Ø12c/15
Patilla intradós / extradós: - / 9 cm

Longitud de pota en arrencada: 30 cm

Comprovació
Referència: Comprovacions geomètriques i de resistència (Mur): Alp-1 (alçada màxima (1,55+0,25))
Comprovació

Valors

Estat

Comprovació a rasant en arrencada mur:

Màxim: 41.15 t/m
Calculat: 2.37 t/m

Compleix

Mínim: 20 cm
Calculat: 25 cm

Compleix

Criteri de CYPE Ingenieros

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

Separació lliure mínima armadures horitzontals:
Norma EHE-98. Article 66.4.1

Mínim: 3.7 cm

- Extradós:

Calculat: 24.2 cm

Compleix

- Intradós:

Calculat: 24.2 cm

Compleix

Separació màxima armadures horitzontals:
Norma EHE, article 42.3.1

Màxim: 30 cm

- Extradós:

Calculat: 25 cm

Compleix

- Intradós:

Calculat: 25 cm

Compleix

Quantia geomètrica mínima horitzontal per cara:
Article 42.3.5 de la norma EHE

- Extradós (-1.55 m):

Mínim: 0.0008
Calculat: 0.0008

Compleix

Referència: Comprovacions geomètriques i de resistència (Mur): Alp-1 (alçada màxima (1,55+0,25))
Comprovació
- Intradós (-1.55 m):

Valors

Estat

Calculat: 0.0008

Compleix

Quantia mínima mecànica horitzontal per cara:
Criteri J.Calavera. "Muros de contención y muros de sótano". (Quantia horitzontal > 20% Quantia
vertical)

Mínim: 0.0006

- Extradós:

Calculat: 0.0008

Compleix

- Intradós:

Calculat: 0.0008

Compleix

Mínim: 0.0009
Calculat: 0.00301

Compleix

Mínim: 0.00153
Calculat: 0.00301

Compleix

Mínim: 0.00027
Calculat: 0.00301

Compleix

Mínim: 0
Calculat: 0.00301

Compleix

Màxim: 0.04
Calculat: 0.00603

Compleix

Quantia mínima geométrica vertical cara traccionada:
- Extradós (-1.55 m):
Article 42.3.5 de la norma EHE

Quantia mínima mecànica vertical cara traccionada:
- Extradós (-1.55 m):
Norma EHE, article 42.3.2 (Flexió simple o composta)

Quantia mínima geométrica vertical cara comprimida:
- Intradós (-1.55 m):
Article 42.3.5 de la norma EHE

Quantia mínima mecànica vertical cara comprimida:
- Intradós (-1.55 m):
Norma EHE, article 42.3.2 (Flexió simple o composta)

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

Separació lliure mínima armadures verticals:
Norma EHE-98. Article 66.4.1

Mínim: 3.7 cm

- Extradós, vertical:

Calculat: 12.6 cm

Compleix

- Intradós, vertical:

Calculat: 12.6 cm

Compleix

Separació màxima entre barres:

Màxim: 30 cm

Norma EHE, article 42.3.1

- Armadura vertical Extradós, vertical:

Calculat: 15 cm

Compleix

- Armadura vertical Intradós, vertical:

Calculat: 15 cm

Compleix

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

Comprovació a tallant:

Compleix
Màxim: 10.75 t/m
Calculat: 1.87 t/m

Article 44.2.3.2.1 (EHE-98)

Comprovació de fissuració:

Compleix

Màxim: 0.3 mm
Calculat: 0.026 mm Compleix

Article 49.2.4 de la norma EHE

Longitud de cavalcaments:
Norma EHE-98. Article 66.6.2

- Base extradós:

Mínim: 0.42 m
Calculat: 0.45 m

Compleix

- Base intradós:

Mínim: 0.3 m
Calculat: 0.3 m

Compleix

Comprovació de l'ancoratge de l'armat base en coronació:
Criteri J.Calavera. "Muros de contención y muros de sótano".

Calculat: 15 cm

- Extradós:

Mínim: 15 cm

Compleix

- Intradós:

Mínim: 0 cm

Compleix

Mínim: 2.2 cm²
Calculat: 2.2 cm²

Compleix

Àrea mínima longitudinal cara superior biga de coronació:
Criteri J.Calavera. "Muros de contención y muros de sótano".

Es compleixen totes les comprovacions
Informació addicional:
- Cota de la secció amb la mínima relació 'quantia horitzontal / quantia vertical' Extradós: -1.55 m
- Cota de la secció amb la mínima relació 'quantia horitzontal / quantia vertical' Intradós: -1.55 m
- Secció crítica a flexió composta: Cota: -1.55 m, Md: 1.47 t·m/m, Nd: 1.12 t/m, Vd: 2.37 t/m, Tensió
màxima de l'acer: 0.890 t/cm²
- Secció crítica a tallant: Cota: -1.34 m
- Secció amb la màxima obertura de fissures: Cota: -1.55 m, M: 0.74 t·m/m, N: 1.12 t/m

Referència: Comprovacions geomètriques i de resistència (Sabata correguda): Alp-1 (alçada màxima
(1,55+0,25))
Comprovació

Valors

Estat

- Coeficient de seguretat a la bolcada:

Mínim: 2
Calculat: 2.94

Compleix

- Coeficient de seguretat al lliscament:

Mínim: 1.5
Calculat: 1.62

Compleix

Mínim: 25 cm
Calculat: 35 cm

Compleix

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

Cantell mínim:
- Sabata:
Norma EHE-98. Article 59.8.1

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

- Tensió mitjana:

Màxim: 1.5 kp/cm²
Calculat: 0.335 kp/cm² Compleix

- Tensió màxima:

Màxim: 1.875 kp/cm²
Calculat: 0.489 kp/cm² Compleix

Flexió en sabata:
Comprovació basada en criteris resistents

Calculat: 7.54 cm²/m

- Armat superior extradós:

Mínim: 0.59 cm²/m

Compleix

- Armat inferior extradós:

Mínim: 0 cm²/m

Compleix

- Armat inferior intradós:

Mínim: 1.02 cm²/m

Compleix

Esforç tallant:
Norma EHE-98. Article 44.2.3.2.1

Màxim: 12.29 t/m

- Extradós:

Calculat: 1.06 t/m

Compleix

- Intradós:

Calculat: 1.91 t/m

Compleix

Mínim: 15 cm
Calculat: 27.6 cm

Compleix

Mínim: 20 cm
Calculat: 27.6 cm

Compleix

- Armat inferior extradós (Patilla):

Mínim: 9 cm
Calculat: 9 cm

Compleix

- Armat inferior intradós (Patilla):

Mínim: 0 cm
Calculat: 0 cm

Compleix

- Armat superior extradós (Patilla):

Mínim: 9 cm
Calculat: 9 cm

Compleix

Mínim: 15 cm
Calculat: 35 cm

Compleix

Mínim: 3.5 cm
Calculat: 5 cm

Compleix

Mínim: 7 cm
Calculat: 7 cm

Compleix

Mínim: 3.5 cm
Calculat: 5 cm

Compleix

Longitud d'ancoratge:
Norma EHE-98. Article 66.5

- Arrencada extradós:
- Arrencada intradós:

- Armat superior intradós:
Recobriment:
- Inferior:
Norma EHE. Article 37.2.4.

- Lateral:
Norma EHE-98. Article 37.2.4

- Superior:
Norma EHE. Article 37.2.4.

Diàmetre mínim:
Norma EHE. Article 59.8.2.

Mínim: Ø12

- Armadura transversal inferior:

Calculat: Ø12

Compleix

- Armadura longitudinal inferior:

Calculat: Ø12

Compleix

- Armadura transversal superior:

Calculat: Ø12

Compleix

- Armadura longitudinal superior:

Calculat: Ø12

Compleix

Separació màxima entre barres:
Norma EHE-98. Article 42.3.1

Màxim: 30 cm

- Armadura transversal inferior:

Calculat: 15 cm

Compleix

- Armadura transversal superior:

Calculat: 15 cm

Compleix

- Armadura longitudinal inferior:

Calculat: 15 cm

Compleix

- Armadura longitudinal superior:

Calculat: 15 cm

Compleix

Referència: Comprovacions geomètriques i de resistència (Sabata correguda): Alp-1 (alçada màxima
(1,55+0,25))
Comprovació

Valors

Estat

Separació mínima entre barres:
Criteri de CYPE Ingenieros, basat en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de Cimentación".
Capítol 3.16

Mínim: 10 cm

- Armadura transversal inferior:

Calculat: 15 cm

Compleix

- Armadura transversal superior:

Calculat: 15 cm

Compleix

- Armadura longitudinal inferior:

Calculat: 15 cm

Compleix

- Armadura longitudinal superior:

Calculat: 15 cm

Compleix

Quantia geomètrica mínima:

Mínim: 0.001

Criteri de CYPE Ingenieros

- Armadura longitudinal inferior:

Calculat: 0.00215

Compleix

- Armadura longitudinal superior:

Calculat: 0.00215

Compleix

- Armadura transversal inferior:

Calculat: 0.00215

Compleix

- Armadura transversal superior:

Calculat: 0.00215

Compleix

Quantia mecànica mínima:

Calculat: 0.00215

- Armadura longitudinal inferior:
Norma EHE-98. Article 56.2

Mínim: 0.00053

Compleix

Mínim: 0.00053

Compleix

Mínim: 0.0004

Compleix

Mínim: 0.00024

Compleix

- Armadura longitudinal superior:
Norma EHE-98. Article 56.2

- Armadura transversal inferior:
Norma EHE-98. Article 42.3.2

- Armadura transversal superior:
Norma EHE-98. Article 42.3.2

Es compleixen totes les comprovacions
Informació addicional:
- Moment flector pèssim en la secció de referència de l'extradós: 0.73 t·m/m
- Moment flector pèssim en la secció de referència de l'intradós: 1.26 t·m/m

ÍNDEX

1.- NORMA I MATERIALS............................................................................................... 2
2.- ACCIONS.................................................................................................................. 2
3.- DADES GENERALS.................................................................................................... 2
4.- DESCRIPCIÓ DEL TERRENY...................................................................................... 2
5.- GEOMETRIA............................................................................................................. 3
6.- ESQUEMA DE LES FASES........................................................................................... 3
7.- CÀRREGUES............................................................................................................. 3
8.- RESULTATS DE LES FASES........................................................................................ 3
9.- COMBINACIONS....................................................................................................... 4
10.- DESCRIPCIÓ DE L'ARMAT......................................................................................... 5
11.- COMPROVACIONS GEOMÈTRIQUES I DE RESISTÈNCIA............................................ 5
12.- COMPROVACIONS D'ESTABILITAT (CERCLE DE LLISCAMENT PÈSSIM).................... 9
13.- AMIDAMENT............................................................................................................. 9

Selecció de llistats
alçada màxima (1,55+0,25)

Data: 02/04/22

1.- NORMA I MATERIALS
Norma: EHE-98-CTE (Espanya)
Formigó: HA-30, Control Estadístico
Acer de barres: B 500 S, Control Normal
Tipus d'ambient: Clase IIa
Recobriment a l'intradós del mur: 3.0 cm
Recobriment a l'extradós del mur: 3.0 cm
Recobriment superior de la fonamentació: 5.0 cm
Recobriment inferior de la fonamentació: 5.0 cm
Recobriment lateral de la fonamentació: 7.0 cm
Grandària màxima del granulat: 30 mm

2.- ACCIONS
Empenta a l'intradós: Passiu
Empenta a l'extradós: Actiu

3.- DADES GENERALS
Cota de la rasant: 0.00 m
Alçada del mur sobre la rasant: 0.25 m
Enrasament: Intradós
Longitud del mur en planta: 10.00 m
Separació dels junts: 5.00 m
Tipus de fonamentació: Sabata correguda

4.- DESCRIPCIÓ DEL TERRENY
Percentatge de la fricció interna entre el terreny i l'intradós del mur: 0 %
Percentatge de la fricció interna entre el terreny i l'extradós del mur: 0 %
Evacuació per drenatge: 100 %
Percentatge d'empenta passiva: 50 %
Cota empenta passiva: 0.30 m
Tensió admissible: 2.00 kp/cm²
Coeficient de fricció terreny-fonament: 0.60

ESTRATS
Referències Cota superior
1 - Llim

0.00 m

Descripció

Coeficients d'empenta

Densitat aparent: 2.00 kg/dm³
Actiu extradós: 0.38
Densitat submergida: 1.00 kg/dm³ Passiu intradós: 2.66
Angle fricció interna: 27.00 graus
Cohesió: 0.00 t/m²

REBLERT EN INTRADÓS
Referències
Reblert

Descripció

Coeficients d'empenta

Densitat aparent: 2.00 kg/dm³
Actiu extradós: 0.38
Densitat submergida: 1.00 kg/dm³ Passiu intradós: 2.66
Angle fricció interna: 27.00 graus
Cohesió: 0.00 t/m²
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5.- GEOMETRIA
MUR
Alçada: 1.80 m
Gruix superior: 25.0 cm
Gruix inferior: 25.0 cm

SABATA CORREGUDA
Amb puntera i taló
Cantell: 35 cm
Volades intradós / extradós: 10.0 / 120.0 cm
Formigó de neteja: 10 cm

6.- ESQUEMA DE LES FASES
(cm)

0.25 m

25cm
1.00 t/m²

180

Rasant
0.00 m

-1.25 m

35

-1.55 m

-1.90 m

-1.90 m

10

25

120

(cm)

Fase 1: Fase

7.- CÀRREGUES
CÀRREGUES A L'EXTRADÓS
Tipus

Cota

Dades

Fase inicial Fase final

Uniforme En superfície Valor: 1 t/m² Fase

Fase

8.- RESULTATS DE LES FASES
Esforços sense majorar.

FASE 1: FASE
CÀRREGA PERMANENT I EMPENTA DE TERRES AMB SOBRECÀRREGUES
Cota
(m)

Llei d'axials
(t/m)

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

0.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.08

0.11

0.00

0.00

0.00

0.00
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Cota
(m)

Llei d'axials
(t/m)

Data: 02/04/22

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

-0.10

0.22

0.04

0.00

0.45

0.00

-0.28

0.33

0.13

0.02

0.59

0.00

-0.46

0.44

0.25

0.05

0.72

0.00

-0.64

0.56

0.39

0.11

0.86

0.00

-0.82

0.67

0.56

0.20

0.99

0.00

-1.00

0.78

0.75

0.31

1.13

0.00

-1.18

0.89

0.97

0.47

1.26

0.00

-1.36

1.01

1.21

0.66

1.40

0.00

1.12

1.47

0.90

1.53

0.00

1.12
1.48
Cota: -1.55 m Cota: -1.55 m

0.92
Cota: -1.55 m

1.54
Cota: -1.55 m

0.00
Cota: 0.25 m

0.00
Cota: 0.25 m

0.00
Cota: 0.25 m

0.00
Cota: 0.25 m

-1.54
Màxims
Mínims

0.00
Cota: 0.25 m

0.00
Cota: 0.25 m

CÀRREGA PERMANENT I EMPENTA DE TERRES
Cota
(m)

Llei d'axials
(t/m)

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

0.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.08

0.11

0.00

0.00

0.00

0.00

-0.10

0.22

0.00

0.00

0.08

0.00

-0.28

0.33

0.03

0.00

0.21

0.00

-0.46

0.44

0.08

0.01

0.35

0.00

-0.64

0.56

0.15

0.03

0.48

0.00

-0.82

0.67

0.25

0.07

0.62

0.00

-1.00

0.78

0.38

0.13

0.75

0.00

-1.18

0.89

0.52

0.21

0.89

0.00

-1.36

1.01

0.69

0.31

1.02

0.00

-1.54

1.12

0.89

0.46

1.16

0.00

1.12
0.90
Cota: -1.55 m Cota: -1.55 m

0.47
Cota: -1.55 m

1.16
Cota: -1.55 m

0.00
Cota: 0.25 m

0.00
Cota: 0.25 m

0.00
Cota: 0.25 m

0.00
Cota: 0.25 m

Màxims
Mínims

0.00
Cota: 0.25 m

0.00
Cota: 0.25 m

9.- COMBINACIONS
HIPÒTESI
1 - Càrrega permanent
2 - Empenta de terres
3 - Sobrecàrrega
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COMBINACIONS PER ESTATS LÍMIT ÚLTIMS
Hipòtesi
Combinació

1

2

3

1

1.00 1.00

2

1.60 1.00

3

1.00 1.60

4

1.60 1.60

5

1.00 1.00 1.60

6

1.60 1.00 1.60

7

1.00 1.60 1.60

8

1.60 1.60 1.60

COMBINACIONS PER ESTATS LÍMIT DE SERVEI
Hipòtesi
Combinació

1

2

3

1

1.00 1.00

2

1.00 1.00 0.60

10.- DESCRIPCIÓ DE L'ARMAT
CORONACIÓ
Armadura superior: 2Ø12
Ancoratge intradós / extradós: 15 / 15 cm
TRAMS
Intradós

Núm.
1

Extradós

Vertical
Ø12c/15

Horitzontal
Ø8c/25

Vertical
Ø12c/15

Encavallament: 0.3 m

Horitzontal
Ø8c/25

Encavallament: 0.45 m
SABATA

Armadura
Superior

Longitudinal
Ø12c/15

Transversal
Ø12c/15
Longitud d'ancoratge en prolongació: 35 cm
Patilla extradós: 9 cm

Inferior

Ø12c/15

Ø12c/15
Patilla intradós / extradós: - / 9 cm

Longitud de pota en arrencada: 30 cm

11.- COMPROVACIONS GEOMÈTRIQUES I DE RESISTÈNCIA
Referència: Mur: Alp-1 (alçada màxima (1,55+0,25))
Comprovació

Valors

Estat

Comprovació a rasant en arrencada mur:

Màxim: 42.35 t/m
Calculat: 2.37 t/m

Compleix

Gruix mínim del tram:

Mínim: 20 cm
Calculat: 25 cm

Compleix

Criteri de CYPE Ingenieros

Jiménez Salas, J.A.. Geotècnia i Fonaments II, (Cap. 12)

Separació lliure mínima armadures horitzontals:
Norma EHE-98. Article 66.4.1

Mínim: 3.7 cm

- Extradós:

Calculat: 24.2 cm

Compleix

- Intradós:

Calculat: 24.2 cm

Compleix

Separació màxima armadures horitzontals:
Norma EHE, article 42.3.1

Màxim: 30 cm
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Referència: Mur: Alp-1 (alçada màxima (1,55+0,25))
Comprovació

Valors

Estat

- Extradós:

Calculat: 25 cm

Compleix

- Intradós:

Calculat: 25 cm

Compleix

Quantia geomètrica mínima horitzontal per cara:
Article 42.3.5 de la norma EHE

Mínim: 0.0008

- Extradós (-1.55 m):

Calculat: 0.0008

Compleix

- Intradós (-1.55 m):

Calculat: 0.0008

Compleix

Quantia mínima mecànica horitzontal per cara:

Criteri J.Calavera. "Muros de contención y muros de sótano". (Quantia horitzontal > 20%
Quantia vertical)

Mínim: 0.0006

- Extradós:

Calculat: 0.0008

Compleix

- Intradós:

Calculat: 0.0008

Compleix

Mínim: 0.0009
Calculat: 0.00301

Compleix

Mínim: 0.00184
Calculat: 0.00301

Compleix

Mínim: 0.00027
Calculat: 0.00301

Compleix

Mínim: 0
Calculat: 0.00301

Compleix

Màxim: 0.04
Calculat: 0.00603

Compleix

Quantia mínima geométrica vertical cara traccionada:
- Extradós (-1.55 m):
Article 42.3.5 de la norma EHE

Quantia mínima mecànica vertical cara traccionada:
- Extradós (-1.55 m):
Norma EHE, article 42.3.2 (Flexió simple o composta)

Quantia mínima geométrica vertical cara comprimida:
- Intradós (-1.55 m):
Article 42.3.5 de la norma EHE

Quantia mínima mecànica vertical cara comprimida:
- Intradós (-1.55 m):
Norma EHE, article 42.3.2 (Flexió simple o composta)

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

Separació lliure mínima armadures verticals:
Norma EHE-98. Article 66.4.1

Mínim: 3.7 cm

- Extradós, vertical:

Calculat: 12.6 cm

Compleix

- Intradós, vertical:

Calculat: 12.6 cm

Compleix

Separació màxima entre barres:

Màxim: 30 cm

Norma EHE, article 42.3.1

- Armadura vertical Extradós, vertical:

Calculat: 15 cm

Compleix

- Armadura vertical Intradós, vertical:

Calculat: 15 cm

Compleix

Comprovació a flexió composta:

Compleix

Comprovació realitzada per unitat de longitud de mur

Comprovació a tallant:

Màxim: 11.42 t/m
Calculat: 1.87 t/m

Comprovació de fissuració:

Màxim: 0.3 mm
Calculat: 0.026 mm Compleix

Article 44.2.3.2.1 (EHE-98)
Article 49.2.4 de la norma EHE

Compleix

Longitud de cavalcaments:
Norma EHE-98. Article 66.6.2

- Base extradós:

Mínim: 0.42 m
Calculat: 0.45 m

Compleix

- Base intradós:

Mínim: 0.3 m
Calculat: 0.3 m

Compleix

Comprovació de l'ancoratge de l'armat base en coronació:
Criteri J.Calavera. "Muros de contención y muros de sótano".

Calculat: 15 cm

- Extradós:

Mínim: 15 cm

Compleix

- Intradós:

Mínim: 0 cm

Compleix

Mínim: 2.2 cm²
Calculat: 2.2 cm²

Compleix

Àrea mínima longitudinal cara superior biga de coronació:
Criteri J.Calavera. "Muros de contención y muros de sótano".

Es compleixen totes les comprovacions
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Selecció de llistats
alçada màxima (1,55+0,25)

Data: 02/04/22

Referència: Mur: Alp-1 (alçada màxima (1,55+0,25))
Comprovació

Valors

Estat

Informació addicional:
- Cota de la secció amb la mínima relació 'quantia horitzontal / quantia vertical' Extradós: -1.55 m
- Cota de la secció amb la mínima relació 'quantia horitzontal / quantia vertical' Intradós: -1.55 m
- Secció crítica a flexió composta: Cota: -1.55 m, Md: 1.47 t·m/m, Nd: 1.12 t/m, Vd: 2.37 t/m, Tensió
màxima de l'acer: 0.882 t/cm²
- Secció crítica a tallant: Cota: -1.34 m
- Secció amb la màxima obertura de fissures: Cota: -1.55 m, M: 0.74 t·m/m, N: 1.12 t/m
Referència: Sabata correguda: Alp-1 (alçada màxima (1,55+0,25))
Comprovació

Valors

Estat

Comprovació d'estabilitat:

Valor introduït per l'usuari.

- Coeficient de seguretat a la bolcada:

Mínim: 2
Calculat: 3.93

Compleix

- Coeficient de seguretat al lliscament:

Mínim: 1.5
Calculat: 2.37

Compleix

Mínim: 25 cm
Calculat: 35 cm

Compleix

- Tensió mitjana:

Màxim: 2 kp/cm²
Calculat: 0.481 kp/cm²

Compleix

- Tensió màxima:

Màxim: 2.5 kp/cm²
Calculat: 0.798 kp/cm²

Compleix

Cantell mínim:
- Sabata:

Norma EHE-98. Article 59.8.1

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

Flexió en sabata:

Comprovació basada en criteris resistents

- Armat superior extradós:

Calculat: 7.54 cm²/m
Mínim: 1.63 cm²/m

Compleix

- Armat inferior extradós:

Mínim: 0 cm²/m

Compleix

- Armat inferior intradós:

Mínim: 0.07 cm²/m

Compleix

Esforç tallant:

Norma EHE-98. Article 44.2.3.2.1

Màxim: 13.06 t/m

- Extradós:

Calculat: 2.18 t/m

Compleix

- Intradós:

Calculat: 0 t/m

Compleix

- Arrencada extradós:

Mínim: 15 cm
Calculat: 27.6 cm

Compleix

- Arrencada intradós:

Mínim: 20 cm
Calculat: 27.6 cm

Compleix

- Armat inferior extradós (Patilla):

Mínim: 0 cm
Calculat: 9 cm

Compleix

- Armat inferior intradós (Patilla):

Mínim: 15 cm
Calculat: 0 cm

No compleix

- Armat superior extradós (Patilla):

Mínim: 0 cm
Calculat: 9 cm

Compleix

- Armat superior intradós:

Mínim: 15 cm
Calculat: 35 cm

Compleix

- Inferior:

Mínim: 3.5 cm
Calculat: 5 cm

Compleix

- Lateral:

Mínim: 7 cm
Calculat: 7 cm

Longitud d'ancoratge:

Norma EHE-98. Article 66.5

Recobriment:
Norma EHE. Article 37.2.4.
Norma EHE-98. Article 37.2.4

Compleix
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Selecció de llistats
alçada màxima (1,55+0,25)

Data: 02/04/22

Referència: Sabata correguda: Alp-1 (alçada màxima (1,55+0,25))
Comprovació

Valors
Mínim: 3.5 cm
Calculat: 5 cm

- Superior:

Norma EHE. Article 37.2.4.

Diàmetre mínim:

Estat
Compleix

Mínim: Ø12

Norma EHE. Article 59.8.2.

- Armadura transversal inferior:

Calculat: Ø12

Compleix

- Armadura longitudinal inferior:

Calculat: Ø12

Compleix

- Armadura transversal superior:

Calculat: Ø12

Compleix

- Armadura longitudinal superior:

Calculat: Ø12

Compleix

Separació màxima entre barres:
Norma EHE-98. Article 42.3.1

Màxim: 30 cm

- Armadura transversal inferior:

Calculat: 15 cm

Compleix

- Armadura transversal superior:

Calculat: 15 cm

Compleix

- Armadura longitudinal inferior:

Calculat: 15 cm

Compleix

- Armadura longitudinal superior:

Calculat: 15 cm

Compleix

Separació mínima entre barres:

Criteri de CYPE Ingenieros, basat en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de
Cimentación". Capítol 3.16

- Armadura transversal inferior:

Mínim: 10 cm
Calculat: 15 cm

Compleix

- Armadura transversal superior:

Calculat: 15 cm

Compleix

- Armadura longitudinal inferior:

Calculat: 15 cm

Compleix

- Armadura longitudinal superior:

Calculat: 15 cm

Compleix

Quantia geomètrica mínima:

Mínim: 0.001

Criteri de CYPE Ingenieros

- Armadura longitudinal inferior:

Calculat: 0.00215

Compleix

- Armadura longitudinal superior:

Calculat: 0.00215

Compleix

- Armadura transversal inferior:

Calculat: 0.00215

Compleix

- Armadura transversal superior:

Calculat: 0.00215

Compleix

Quantia mecànica mínima:

Calculat: 0.00215

- Armadura longitudinal inferior:
Norma EHE-98. Article 56.2

- Armadura longitudinal superior:
Norma EHE-98. Article 56.2

- Armadura transversal inferior:
Norma EHE-98. Article 42.3.2

- Armadura transversal superior:
Norma EHE-98. Article 42.3.2

Mínim: 0.00053

Compleix

Mínim: 0.00053

Compleix

Mínim: 3e-005

Compleix

Mínim: 0.00064

Compleix

Hi ha comprovacions que no es compleixen
Informació addicional:
- Moment flector pèssim en la secció de referència de l'extradós: 2.02 t·m/m
- Moment flector pèssim en la secció de referència de l'intradós: 0.10 t·m/m
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Selecció de llistats
alçada màxima (1,55+0,25)

Data: 02/04/22

12.- COMPROVACIONS D'ESTABILITAT (CERCLE DE LLISCAMENT
PÈSSIM)
Referència: Comprovacions d'estabilitat (Cercle de lliscament pèssim): Alp-1 (alçada màxima
(1,55+0,25))
Comprovació

Valors

Cercle de lliscament pèssim:
Combinacions sense sisme:
- Fase: Coordenades del centre del cercle (0.02 m ; 0.65 m) - Radi: 2.92
m:
Valor introduït per l'usuari.

Estat

Mínim: 1.8
Calculat: 1.87 Compleix

Es compleixen totes les comprovacions

13.- AMIDAMENT
Referència: Mur

B 500 S, CN

Nom d'armat

Ø8

Total

Ø12

Armat base transversal

Longitud (m)
Pes (kg)

67x1.89 126.63
67x1.68 112.43

Armat longitudinal

Longitud (m) 8x9.86
Pes (kg)
8x3.89

Armat base transversal

Longitud (m)
Pes (kg)

Armat longitudinal

Longitud (m) 8x9.86
Pes (kg)
8x3.89

Armat biga coronació

Longitud (m)
Pes (kg)

2x9.86
2x8.75

19.72
17.51

Armadura inferior - Transversal

Longitud (m)
Pes (kg)

67x1.49
67x1.32

99.83
88.63

Armadura inferior - Longitudinal

Longitud (m)
Pes (kg)

11x9.86 108.46
11x8.75 96.29

Armadura superior - Transversal

Longitud (m)
Pes (kg)

67x1.56 104.52
67x1.39 92.80

Armadura superior - Longitudinal

Longitud (m)
Pes (kg)

9x9.86
9x8.75

88.74
78.79

Arrencades - Transversal - Esquerra Longitud (m)
Pes (kg)

67x0.87
67x0.77

58.29
51.75

Arrencades - Transversal - Dreta

Longitud (m)
Pes (kg)

67x1.02
67x0.91

68.34
60.67

Totals

Longitud (m) 157.76
Pes (kg)
62.26

801.16
711.30 773.56

Total amb minves
(10.00%)

Longitud (m) 173.54
Pes (kg)
68.49

881.28
782.43 850.92

78.88
31.13
67x1.89 126.63
67x1.68 112.43
78.88
31.13

Resum d'amidament (s'inclouen minves d'acer)
B 500 S, CN (kg)
Element

Ø8

Ø12

Formigó (m³)

Total HA-30, Control Estadístico Neteja

Referència: Mur 68.49 782.43 850.92

9.93

1.55

Totals

9.93

1.55

68.49 782.43 850.92
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Projecte de Reconstrucció d’un mur de contenció a la Travessia de Ponent (Alp) -modificat-

MUR TIPUS 2

ANNEX núm. 3.-Càlculs de murs

Dades generals
Cota de la rasant: 0.00 m
Alçada del mur sobre la rasant: 0.25 m
Enrasament: Intradós
Longitud del mur en planta: 10.00 m
Separació dels junts: 5.00 m
Tipus de fonamentació: Sabata correguda

Geometria
MUR
Alçada: 1.65 m
Gruix superior: 25.0 cm
Gruix inferior: 25.0 cm

SABATA CORREGUDA
Amb puntera i taló
Cantell: 35 cm
Volades intradós / extradós: 60.0 / 50.0 cm
Formigó de neteja: 10 cm

Descripció de l'armat
CORONACIÓ
Armadura superior: 2Ø12
Ancoratge intradós / extradós: 15 / 15 cm
TRAMS
Intradós

Núm.
1

Extradós

Vertical
Ø12c/15

Horitzontal
Ø8c/25

Vertical
Ø12c/15

Encavallament: 0.3 m

Horitzontal
Ø8c/25

Encavallament: 0.45 m
SABATA

Armadura
Superior

Longitudinal
Ø12c/15

Transversal
Ø12c/15
Longitud d'ancoratge en prolongació: 35 cm
Patilla extradós: 9 cm

Inferior

Ø12c/15

Ø12c/15
Patilla intradós / extradós: - / 9 cm

Longitud de pota en arrencada: 30 cm

Comprovació
Referència: Comprovacions geomètriques i de resistència (Mur): Alp-2 (alçada mitjana (1,40+0,25))
Comprovació

Valors

Comprovació a rasant en arrencada mur:

Màxim: 41.15 t/m
Calculat: 2.01 t/m Compleix

Criteri de CYPE Ingenieros

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

Separació lliure mínima armadures horitzontals:
Norma EHE-98. Article 66.4.1

Mínim: 20 cm
Calculat: 25 cm

Estat

Compleix

Mínim: 3.7 cm

- Extradós:

Calculat: 24.2 cm

Compleix

- Intradós:

Calculat: 24.2 cm

Compleix

Separació màxima armadures horitzontals:
Norma EHE, article 42.3.1

Màxim: 30 cm

- Extradós:

Calculat: 25 cm

Compleix

- Intradós:

Calculat: 25 cm

Compleix

Quantia geomètrica mínima horitzontal per cara:
Article 42.3.5 de la norma EHE

- Extradós (-1.40 m):

Mínim: 0.0008
Calculat: 0.0008

Compleix

Referència: Comprovacions geomètriques i de resistència (Mur): Alp-2 (alçada mitjana (1,40+0,25))
Comprovació
- Intradós (-1.40 m):

Valors

Estat

Calculat: 0.0008

Compleix

Quantia mínima mecànica horitzontal per cara:
Criteri J.Calavera. "Muros de contención y muros de sótano". (Quantia horitzontal > 20% Quantia
vertical)

Mínim: 0.0006

- Extradós:

Calculat: 0.0008

Compleix

- Intradós:

Calculat: 0.0008

Compleix

Mínim: 0.0009
Calculat: 0.00301

Compleix

Mínim: 0.00153
Calculat: 0.00301

Compleix

Mínim: 0.00027
Calculat: 0.00301

Compleix

Mínim: 0
Calculat: 0.00301

Compleix

Màxim: 0.04
Calculat: 0.00603

Compleix

Quantia mínima geométrica vertical cara traccionada:
- Extradós (-1.40 m):
Article 42.3.5 de la norma EHE

Quantia mínima mecànica vertical cara traccionada:
- Extradós (-1.40 m):
Norma EHE, article 42.3.2 (Flexió simple o composta)

Quantia mínima geométrica vertical cara comprimida:
- Intradós (-1.40 m):
Article 42.3.5 de la norma EHE

Quantia mínima mecànica vertical cara comprimida:
- Intradós (-1.40 m):
Norma EHE, article 42.3.2 (Flexió simple o composta)

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

Separació lliure mínima armadures verticals:
Norma EHE-98. Article 66.4.1

Mínim: 3.7 cm

- Extradós, vertical:

Calculat: 12.6 cm

Compleix

- Intradós, vertical:

Calculat: 12.6 cm

Compleix

Separació màxima entre barres:

Màxim: 30 cm

Norma EHE, article 42.3.1

- Armadura vertical Extradós, vertical:

Calculat: 15 cm

Compleix

- Armadura vertical Intradós, vertical:

Calculat: 15 cm

Compleix

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

Comprovació a tallant:

Compleix
Màxim: 10.74 t/m
Calculat: 1.55 t/m Compleix

Article 44.2.3.2.1 (EHE-98)

Comprovació de fissuració:

Màxim: 0.3 mm
Calculat: 0.02 mm Compleix

Article 49.2.4 de la norma EHE

Longitud de cavalcaments:
Norma EHE-98. Article 66.6.2

- Base extradós:

Mínim: 0.42 m
Calculat: 0.45 m

Compleix

- Base intradós:

Mínim: 0.3 m
Calculat: 0.3 m

Compleix

Comprovació de l'ancoratge de l'armat base en coronació:
Criteri J.Calavera. "Muros de contención y muros de sótano".

Calculat: 15 cm

- Extradós:

Mínim: 15 cm

Compleix

- Intradós:

Mínim: 0 cm

Compleix

Mínim: 2.2 cm²
Calculat: 2.2 cm²

Compleix

Àrea mínima longitudinal cara superior biga de coronació:
Criteri J.Calavera. "Muros de contención y muros de sótano".

Es compleixen totes les comprovacions
Informació addicional:
- Cota de la secció amb la mínima relació 'quantia horitzontal / quantia vertical' Extradós: -1.40 m
- Cota de la secció amb la mínima relació 'quantia horitzontal / quantia vertical' Intradós: -1.40 m
- Secció crítica a flexió composta: Cota: -1.40 m, Md: 1.14 t·m/m, Nd: 1.03 t/m, Vd: 2.02 t/m, Tensió
màxima de l'acer: 0.680 t/cm²
- Secció crítica a tallant: Cota: -1.19 m
- Secció amb la màxima obertura de fissures: Cota: -1.40 m, M: 0.56 t·m/m, N: 1.03 t/m

Referència: Comprovacions geomètriques i de resistència (Sabata correguda): Alp-2 (alçada mitjana
(1,40+0,25))
Comprovació

Valors

Estat

- Coeficient de seguretat a la bolcada:

Mínim: 2
Calculat: 3.05

Compleix

- Coeficient de seguretat al lliscament:

Mínim: 1.5
Calculat: 1.73

Compleix

Mínim: 25 cm
Calculat: 35 cm

Compleix

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

Cantell mínim:
- Sabata:
Norma EHE-98. Article 59.8.1

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

- Tensió mitjana:

Màxim: 1.5 kp/cm²
Calculat: 0.331 kp/cm² Compleix

- Tensió màxima:

Màxim: 1.875 kp/cm²
Calculat: 0.48 kp/cm²

Flexió en sabata:
Comprovació basada en criteris resistents

Compleix

Calculat: 7.54 cm²/m

- Armat superior extradós:

Mínim: 0.52 cm²/m

Compleix

- Armat inferior extradós:

Mínim: 0 cm²/m

Compleix

- Armat inferior intradós:

Mínim: 0.75 cm²/m

Compleix

Esforç tallant:
Norma EHE-98. Article 44.2.3.2.1

Màxim: 12.29 t/m

- Extradós:

Calculat: 0.95 t/m

Compleix

- Intradós:

Calculat: 1.43 t/m

Compleix

Mínim: 15 cm
Calculat: 27.6 cm

Compleix

Mínim: 20 cm
Calculat: 27.6 cm

Compleix

- Armat inferior extradós (Patilla):

Mínim: 9 cm
Calculat: 9 cm

Compleix

- Armat inferior intradós (Patilla):

Mínim: 0 cm
Calculat: 0 cm

Compleix

- Armat superior extradós (Patilla):

Mínim: 9 cm
Calculat: 9 cm

Compleix

Mínim: 15 cm
Calculat: 35 cm

Compleix

Mínim: 3.5 cm
Calculat: 5 cm

Compleix

Mínim: 7 cm
Calculat: 7 cm

Compleix

Mínim: 3.5 cm
Calculat: 5 cm

Compleix

Longitud d'ancoratge:
Norma EHE-98. Article 66.5

- Arrencada extradós:
- Arrencada intradós:

- Armat superior intradós:
Recobriment:
- Inferior:
Norma EHE. Article 37.2.4.

- Lateral:
Norma EHE-98. Article 37.2.4

- Superior:
Norma EHE. Article 37.2.4.

Diàmetre mínim:
Norma EHE. Article 59.8.2.

Mínim: Ø12

- Armadura transversal inferior:

Calculat: Ø12

Compleix

- Armadura longitudinal inferior:

Calculat: Ø12

Compleix

- Armadura transversal superior:

Calculat: Ø12

Compleix

- Armadura longitudinal superior:

Calculat: Ø12

Compleix

Separació màxima entre barres:
Norma EHE-98. Article 42.3.1

Màxim: 30 cm

- Armadura transversal inferior:

Calculat: 15 cm

Compleix

- Armadura transversal superior:

Calculat: 15 cm

Compleix

- Armadura longitudinal inferior:

Calculat: 15 cm

Compleix

- Armadura longitudinal superior:

Calculat: 15 cm

Compleix

Referència: Comprovacions geomètriques i de resistència (Sabata correguda): Alp-2 (alçada mitjana
(1,40+0,25))
Comprovació

Valors

Estat

Separació mínima entre barres:
Criteri de CYPE Ingenieros, basat en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de Cimentación".
Capítol 3.16

Mínim: 10 cm

- Armadura transversal inferior:

Calculat: 15 cm

Compleix

- Armadura transversal superior:

Calculat: 15 cm

Compleix

- Armadura longitudinal inferior:

Calculat: 15 cm

Compleix

- Armadura longitudinal superior:

Calculat: 15 cm

Compleix

Quantia geomètrica mínima:

Mínim: 0.001

Criteri de CYPE Ingenieros

- Armadura longitudinal inferior:

Calculat: 0.00215

Compleix

- Armadura longitudinal superior:

Calculat: 0.00215

Compleix

- Armadura transversal inferior:

Calculat: 0.00215

Compleix

- Armadura transversal superior:

Calculat: 0.00215

Compleix

Quantia mecànica mínima:

Calculat: 0.00215

- Armadura longitudinal inferior:
Norma EHE-98. Article 56.2

Mínim: 0.00053

Compleix

Mínim: 0.00053

Compleix

Mínim: 0.0003

Compleix

Mínim: 0.00021

Compleix

- Armadura longitudinal superior:
Norma EHE-98. Article 56.2

- Armadura transversal inferior:
Norma EHE-98. Article 42.3.2

- Armadura transversal superior:
Norma EHE-98. Article 42.3.2

Es compleixen totes les comprovacions
Informació addicional:
- Moment flector pèssim en la secció de referència de l'extradós: 0.65 t·m/m
- Moment flector pèssim en la secció de referència de l'intradós: 0.93 t·m/m
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Selecció de llistats
alçada mitjana (1,40+0,25)

Data: 02/04/22

1.- NORMA I MATERIALS
Norma: EHE-98-CTE (Espanya)
Formigó: HA-30, Control Estadístico
Acer de barres: B 500 S, Control Normal
Tipus d'ambient: Clase IIa
Recobriment a l'intradós del mur: 3.0 cm
Recobriment a l'extradós del mur: 3.0 cm
Recobriment superior de la fonamentació: 5.0 cm
Recobriment inferior de la fonamentació: 5.0 cm
Recobriment lateral de la fonamentació: 7.0 cm
Grandària màxima del granulat: 30 mm

2.- ACCIONS
Empenta a l'intradós: Passiu
Empenta a l'extradós: Actiu

3.- DADES GENERALS
Cota de la rasant: 0.00 m
Alçada del mur sobre la rasant: 0.25 m
Enrasament: Intradós
Longitud del mur en planta: 10.00 m
Separació dels junts: 5.00 m
Tipus de fonamentació: Sabata correguda

4.- DESCRIPCIÓ DEL TERRENY
Percentatge de la fricció interna entre el terreny i l'intradós del mur: 0 %
Percentatge de la fricció interna entre el terreny i l'extradós del mur: 0 %
Evacuació per drenatge: 100 %
Percentatge d'empenta passiva: 50 %
Cota empenta passiva: 0.30 m
Tensió admissible: 2.00 kp/cm²
Coeficient de fricció terreny-fonament: 0.60

ESTRATS
Referències Cota superior
1 - Llim

0.00 m

Descripció

Coeficients d'empenta

Densitat aparent: 2.00 kg/dm³
Actiu extradós: 0.38
Densitat submergida: 1.00 kg/dm³ Passiu intradós: 2.66
Angle fricció interna: 27.00 graus
Cohesió: 0.00 t/m²

REBLERT EN INTRADÓS
Referències
Reblert

Descripció

Coeficients d'empenta

Densitat aparent: 2.00 kg/dm³
Actiu extradós: 0.38
Densitat submergida: 1.00 kg/dm³ Passiu intradós: 2.66
Angle fricció interna: 27.00 graus
Cohesió: 0.00 t/m²
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5.- GEOMETRIA
MUR
Alçada: 1.65 m
Gruix superior: 25.0 cm
Gruix inferior: 25.0 cm

SABATA CORREGUDA
Amb puntera i taló
Cantell: 35 cm
Volades intradós / extradós: 10.0 / 110.0 cm
Formigó de neteja: 10 cm

6.- ESQUEMA DE LES FASES
(cm)

0.25 m

25cm
1.00 t/m²

165

Rasant
0.00 m

-1.10 m

35

-1.40 m

-1.75 m

-1.75 m

10

25

110

(cm)

Fase 1: Fase

7.- CÀRREGUES
CÀRREGUES A L'EXTRADÓS
Tipus

Cota

Dades

Fase inicial Fase final

Uniforme En superfície Valor: 1 t/m² Fase

Fase

8.- RESULTATS DE LES FASES
Esforços sense majorar.

FASE 1: FASE
CÀRREGA PERMANENT I EMPENTA DE TERRES AMB SOBRECÀRREGUES
Cota
(m)

Llei d'axials
(t/m)

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

0.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.10

0.09

0.00

0.00

0.00

0.00
Pàgina 3
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alçada mitjana (1,40+0,25)
Cota
(m)

Llei d'axials
(t/m)

Data: 02/04/22

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

-0.06

0.19

0.02

0.00

0.42

0.00

-0.22

0.29

0.10

0.01

0.54

0.00

-0.38

0.39

0.20

0.03

0.66

0.00

-0.54

0.49

0.31

0.07

0.78

0.00

-0.70

0.59

0.45

0.13

0.90

0.00

-0.86

0.69

0.60

0.22

1.02

0.00

-1.02

0.79

0.77

0.33

1.14

0.00

-1.18

0.89

0.97

0.47

1.26

0.00

0.99

1.18

0.64

1.38

0.00

1.03
1.26
Cota: -1.40 m Cota: -1.40 m

0.71
Cota: -1.40 m

1.43
Cota: -1.40 m

0.00
Cota: 0.25 m

0.00
Cota: 0.25 m

0.00
Cota: 0.25 m

0.00
Cota: 0.25 m

-1.34
Màxims
Mínims

0.00
Cota: 0.25 m

0.00
Cota: 0.25 m

CÀRREGA PERMANENT I EMPENTA DE TERRES
Cota
(m)

Llei d'axials
(t/m)

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

0.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.10

0.09

0.00

0.00

0.00

0.00

-0.06

0.19

0.00

0.00

0.05

0.00

-0.22

0.29

0.02

0.00

0.17

0.00

-0.38

0.39

0.05

0.01

0.29

0.00

-0.54

0.49

0.11

0.02

0.41

0.00

-0.70

0.59

0.18

0.04

0.53

0.00

-0.86

0.69

0.28

0.08

0.65

0.00

-1.02

0.79

0.39

0.13

0.77

0.00

-1.18

0.89

0.52

0.21

0.89

0.00

-1.34

0.99

0.67

0.30

1.01

0.00

1.03
0.74
Cota: -1.40 m Cota: -1.40 m

0.34
Cota: -1.40 m

1.05
Cota: -1.40 m

0.00
Cota: 0.25 m

0.00
Cota: 0.25 m

0.00
Cota: 0.25 m

0.00
Cota: 0.25 m

Màxims
Mínims

0.00
Cota: 0.25 m

0.00
Cota: 0.25 m

9.- COMBINACIONS
HIPÒTESI
1 - Càrrega permanent
2 - Empenta de terres
3 - Sobrecàrrega
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Selecció de llistats
alçada mitjana (1,40+0,25)

Data: 02/04/22

COMBINACIONS PER ESTATS LÍMIT ÚLTIMS
Hipòtesi
Combinació

1

2

3

1

1.00 1.00

2

1.60 1.00

3

1.00 1.60

4

1.60 1.60

5

1.00 1.00 1.60

6

1.60 1.00 1.60

7

1.00 1.60 1.60

8

1.60 1.60 1.60

COMBINACIONS PER ESTATS LÍMIT DE SERVEI
Hipòtesi
Combinació

1

2

3

1

1.00 1.00

2

1.00 1.00 0.60

10.- DESCRIPCIÓ DE L'ARMAT
CORONACIÓ
Armadura superior: 2Ø12
Ancoratge intradós / extradós: 15 / 15 cm
TRAMS
Intradós

Núm.
1

Extradós

Vertical
Ø12c/15

Horitzontal
Ø8c/25

Vertical
Ø12c/15

Encavallament: 0.3 m

Horitzontal
Ø8c/25

Encavallament: 0.45 m
SABATA

Armadura
Superior

Longitudinal
Ø12c/15

Transversal
Ø12c/15
Longitud d'ancoratge en prolongació: 35 cm
Patilla extradós: 9 cm

Inferior

Ø12c/15

Ø12c/15
Patilla intradós / extradós: - / 9 cm

Longitud de pota en arrencada: 30 cm

11.- COMPROVACIONS GEOMÈTRIQUES I DE RESISTÈNCIA
Referència: Mur: Alp-2 (alçada mitjana (1,40+0,25))
Comprovació

Valors

Comprovació a rasant en arrencada mur:

Màxim: 42.35 t/m
Calculat: 2.01 t/m Compleix

Gruix mínim del tram:

Mínim: 20 cm
Calculat: 25 cm

Criteri de CYPE Ingenieros

Jiménez Salas, J.A.. Geotècnia i Fonaments II, (Cap. 12)

Separació lliure mínima armadures horitzontals:

Norma EHE-98. Article 66.4.1

Estat

Compleix

Mínim: 3.7 cm

- Extradós:

Calculat: 24.2 cm

Compleix

- Intradós:

Calculat: 24.2 cm

Compleix

Separació màxima armadures horitzontals:

Norma EHE, article 42.3.1

Màxim: 30 cm
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Data: 02/04/22

Referència: Mur: Alp-2 (alçada mitjana (1,40+0,25))
Comprovació

Valors

Estat

- Extradós:

Calculat: 25 cm

Compleix

- Intradós:

Calculat: 25 cm

Compleix

Quantia geomètrica mínima horitzontal per cara:
Article 42.3.5 de la norma EHE

Mínim: 0.0008

- Extradós (-1.40 m):

Calculat: 0.0008

Compleix

- Intradós (-1.40 m):

Calculat: 0.0008

Compleix

Quantia mínima mecànica horitzontal per cara:

Criteri J.Calavera. "Muros de contención y muros de sótano". (Quantia horitzontal > 20%
Quantia vertical)

Mínim: 0.0006

- Extradós:

Calculat: 0.0008

Compleix

- Intradós:

Calculat: 0.0008

Compleix

Mínim: 0.0009
Calculat: 0.00301

Compleix

Mínim: 0.00184
Calculat: 0.00301

Compleix

Mínim: 0.00027
Calculat: 0.00301

Compleix

Mínim: 0
Calculat: 0.00301

Compleix

Màxim: 0.04
Calculat: 0.00603

Compleix

Quantia mínima geométrica vertical cara traccionada:
- Extradós (-1.40 m):
Article 42.3.5 de la norma EHE

Quantia mínima mecànica vertical cara traccionada:
- Extradós (-1.40 m):
Norma EHE, article 42.3.2 (Flexió simple o composta)

Quantia mínima geométrica vertical cara comprimida:
- Intradós (-1.40 m):
Article 42.3.5 de la norma EHE

Quantia mínima mecànica vertical cara comprimida:
- Intradós (-1.40 m):
Norma EHE, article 42.3.2 (Flexió simple o composta)

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

Separació lliure mínima armadures verticals:

Norma EHE-98. Article 66.4.1

Mínim: 3.7 cm

- Extradós, vertical:

Calculat: 12.6 cm

Compleix

- Intradós, vertical:

Calculat: 12.6 cm

Compleix

Separació màxima entre barres:

Màxim: 30 cm

Norma EHE, article 42.3.1

- Armadura vertical Extradós, vertical:

Calculat: 15 cm

Compleix

- Armadura vertical Intradós, vertical:

Calculat: 15 cm

Compleix

Comprovació a flexió composta:

Compleix

Comprovació realitzada per unitat de longitud de mur

Comprovació a tallant:

Màxim: 11.41 t/m
Calculat: 1.55 t/m Compleix

Comprovació de fissuració:

Màxim: 0.3 mm
Calculat: 0.02 mm Compleix

Article 44.2.3.2.1 (EHE-98)
Article 49.2.4 de la norma EHE

Longitud de cavalcaments:

Norma EHE-98. Article 66.6.2

- Base extradós:

Mínim: 0.42 m
Calculat: 0.45 m

Compleix

- Base intradós:

Mínim: 0.3 m
Calculat: 0.3 m

Compleix

Comprovació de l'ancoratge de l'armat base en coronació:
Criteri J.Calavera. "Muros de contención y muros de sótano".

Calculat: 15 cm

- Extradós:

Mínim: 15 cm

Compleix

- Intradós:

Mínim: 0 cm

Compleix

Mínim: 2.2 cm²
Calculat: 2.2 cm²

Compleix

Àrea mínima longitudinal cara superior biga de coronació:
Criteri J.Calavera. "Muros de contención y muros de sótano".

Es compleixen totes les comprovacions
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Referència: Mur: Alp-2 (alçada mitjana (1,40+0,25))
Comprovació

Valors

Estat

Informació addicional:
- Cota de la secció amb la mínima relació 'quantia horitzontal / quantia vertical' Extradós: -1.40 m
- Cota de la secció amb la mínima relació 'quantia horitzontal / quantia vertical' Intradós: -1.40 m
- Secció crítica a flexió composta: Cota: -1.40 m, Md: 1.14 t·m/m, Nd: 1.03 t/m, Vd: 2.02 t/m, Tensió
màxima de l'acer: 0.674 t/cm²
- Secció crítica a tallant: Cota: -1.19 m
- Secció amb la màxima obertura de fissures: Cota: -1.40 m, M: 0.56 t·m/m, N: 1.03 t/m
Referència: Sabata correguda: Alp-2 (alçada mitjana (1,40+0,25))
Comprovació

Valors

Estat

Comprovació d'estabilitat:

Valor introduït per l'usuari.

- Coeficient de seguretat a la bolcada:

Mínim: 2
Calculat: 4

Compleix

- Coeficient de seguretat al lliscament:

Mínim: 1.5
Calculat: 2.41

Compleix

Mínim: 25 cm
Calculat: 35 cm

Compleix

- Tensió mitjana:

Màxim: 2 kp/cm²
Calculat: 0.451 kp/cm²

Compleix

- Tensió màxima:

Màxim: 2.5 kp/cm²
Calculat: 0.736 kp/cm²

Compleix

Cantell mínim:
- Sabata:

Norma EHE-98. Article 59.8.1

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

Flexió en sabata:

Comprovació basada en criteris resistents

- Armat superior extradós:

Calculat: 7.54 cm²/m
Mínim: 1.28 cm²/m

Compleix

- Armat inferior extradós:

Mínim: 0 cm²/m

Compleix

- Armat inferior intradós:

Mínim: 0.06 cm²/m

Compleix

Esforç tallant:

Norma EHE-98. Article 44.2.3.2.1

Màxim: 13.06 t/m

- Extradós:

Calculat: 1.87 t/m

Compleix

- Intradós:

Calculat: 0 t/m

Compleix

- Arrencada extradós:

Mínim: 15 cm
Calculat: 27.6 cm

Compleix

- Arrencada intradós:

Mínim: 20 cm
Calculat: 27.6 cm

Compleix

- Armat inferior extradós (Patilla):

Mínim: 0 cm
Calculat: 9 cm

Compleix

- Armat inferior intradós (Patilla):

Mínim: 15 cm
Calculat: 0 cm

No compleix

- Armat superior extradós (Patilla):

Mínim: 0 cm
Calculat: 9 cm

Compleix

- Armat superior intradós:

Mínim: 15 cm
Calculat: 35 cm

Compleix

- Inferior:

Mínim: 3.5 cm
Calculat: 5 cm

Compleix

- Lateral:

Mínim: 7 cm
Calculat: 7 cm

Longitud d'ancoratge:

Norma EHE-98. Article 66.5

Recobriment:
Norma EHE. Article 37.2.4.
Norma EHE-98. Article 37.2.4

Compleix
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Referència: Sabata correguda: Alp-2 (alçada mitjana (1,40+0,25))
Comprovació

Valors
Mínim: 3.5 cm
Calculat: 5 cm

- Superior:

Norma EHE. Article 37.2.4.

Diàmetre mínim:

Estat
Compleix

Mínim: Ø12

Norma EHE. Article 59.8.2.

- Armadura transversal inferior:

Calculat: Ø12

Compleix

- Armadura longitudinal inferior:

Calculat: Ø12

Compleix

- Armadura transversal superior:

Calculat: Ø12

Compleix

- Armadura longitudinal superior:

Calculat: Ø12

Compleix

Separació màxima entre barres:
Norma EHE-98. Article 42.3.1

Màxim: 30 cm

- Armadura transversal inferior:

Calculat: 15 cm

Compleix

- Armadura transversal superior:

Calculat: 15 cm

Compleix

- Armadura longitudinal inferior:

Calculat: 15 cm

Compleix

- Armadura longitudinal superior:

Calculat: 15 cm

Compleix

Separació mínima entre barres:

Criteri de CYPE Ingenieros, basat en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de
Cimentación". Capítol 3.16

- Armadura transversal inferior:

Mínim: 10 cm
Calculat: 15 cm

Compleix

- Armadura transversal superior:

Calculat: 15 cm

Compleix

- Armadura longitudinal inferior:

Calculat: 15 cm

Compleix

- Armadura longitudinal superior:

Calculat: 15 cm

Compleix

Quantia geomètrica mínima:

Mínim: 0.001

Criteri de CYPE Ingenieros

- Armadura longitudinal inferior:

Calculat: 0.00215

Compleix

- Armadura longitudinal superior:

Calculat: 0.00215

Compleix

- Armadura transversal inferior:

Calculat: 0.00215

Compleix

- Armadura transversal superior:

Calculat: 0.00215

Compleix

Quantia mecànica mínima:

Calculat: 0.00215

- Armadura longitudinal inferior:
Norma EHE-98. Article 56.2

- Armadura longitudinal superior:
Norma EHE-98. Article 56.2

- Armadura transversal inferior:
Norma EHE-98. Article 42.3.2

- Armadura transversal superior:
Norma EHE-98. Article 42.3.2

Mínim: 0.00053

Compleix

Mínim: 0.00053

Compleix

Mínim: 2e-005

Compleix

Mínim: 0.00051

Compleix

Hi ha comprovacions que no es compleixen
Informació addicional:
- Moment flector pèssim en la secció de referència de l'extradós: 1.59 t·m/m
- Moment flector pèssim en la secció de referència de l'intradós: 0.09 t·m/m
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12.- COMPROVACIONS D'ESTABILITAT (CERCLE DE LLISCAMENT
PÈSSIM)
Referència: Comprovacions d'estabilitat (Cercle de lliscament pèssim): Alp-2 (alçada mitjana
(1,40+0,25))
Comprovació

Valors

Cercle de lliscament pèssim:
Combinacions sense sisme:
- Fase: Coordenades del centre del cercle (-0.27 m ; 0.64 m) - Radi:
2.90 m:
Valor introduït per l'usuari.

Estat

Mínim: 1.8
Calculat: 1.913 Compleix

Es compleixen totes les comprovacions

13.- AMIDAMENT
Referència: Mur

B 500 S, CN

Nom d'armat

Ø8

Total

Ø12

Armat base transversal

Longitud (m)
Pes (kg)

67x1.74 116.58
67x1.54 103.50

Armat longitudinal

Longitud (m) 8x9.86
Pes (kg)
8x3.89

Armat base transversal

Longitud (m)
Pes (kg)

Armat longitudinal

Longitud (m) 8x9.86
Pes (kg)
8x3.89

Armat biga coronació

Longitud (m)
Pes (kg)

2x9.86
2x8.75

19.72
17.51

Armadura inferior - Transversal

Longitud (m)
Pes (kg)

67x1.39
67x1.23

93.13
82.68

Armadura inferior - Longitudinal

Longitud (m)
Pes (kg)

10x9.86
10x8.75

98.60
87.54

Armadura superior - Transversal

Longitud (m)
Pes (kg)

67x1.46
67x1.30

97.82
86.85

Armadura superior - Longitudinal

Longitud (m)
Pes (kg)

8x9.86
8x8.75

78.88
70.03

Arrencades - Transversal - Esquerra Longitud (m)
Pes (kg)

67x0.87
67x0.77

58.29
51.75

Arrencades - Transversal - Dreta

Longitud (m)
Pes (kg)

67x1.02
67x0.91

68.34
60.67

Totals

Longitud (m) 157.76
Pes (kg)
62.26

747.94
664.03 726.29

Total amb minves
(10.00%)

Longitud (m) 173.54
Pes (kg)
68.49

822.73
730.43 798.92

78.88
31.13
67x1.74 116.58
67x1.54 103.50
78.88
31.13

Resum d'amidament (s'inclouen minves d'acer)
B 500 S, CN (kg)
Element

Ø8

Ø12

Formigó (m³)

Total HA-30, Control Estadístico Neteja

Referència: Mur 68.49 730.43 798.92

9.20

1.45

Totals

9.20

1.45

68.49 730.43 798.92
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MUR TIPUS 3

ANNEX núm. 3.-Càlculs de murs

Dades generals
Cota de la rasant: 0.00 m
Alçada del mur sobre la rasant: 0.25 m
Enrasament: Intradós
Longitud del mur en planta: 10.00 m
Separació dels junts: 5.00 m
Tipus de fonamentació: Sabata correguda

Geometria
MUR
Alçada: 1.45 m
Gruix superior: 25.0 cm
Gruix inferior: 25.0 cm

SABATA CORREGUDA
Amb puntera i taló
Cantell: 35 cm
Volades intradós / extradós: 50.0 / 50.0 cm
Formigó de neteja: 10 cm

Descripció de l'armat
CORONACIÓ
Armadura superior: 2Ø12
Ancoratge intradós / extradós: 15 / 15 cm
TRAMS
Intradós

Núm.
1

Extradós

Vertical
Ø12c/15

Horitzontal
Ø8c/25

Vertical
Ø12c/15

Encavallament: 0.3 m

Horitzontal
Ø8c/25

Encavallament: 0.45 m
SABATA

Armadura
Superior

Longitudinal
Ø12c/15

Transversal
Ø12c/15
Longitud d'ancoratge en prolongació: 35 cm
Patilla extradós: 9 cm

Inferior

Ø12c/15

Ø12c/15
Patilla intradós / extradós: 9 / 9 cm

Longitud de pota en arrencada: 30 cm

Comprovació
Referència: Comprovacions geomètriques i de resistència (Mur): Alp-3 (alçada mínima (1,10+0,25))
Comprovació

Valors

Estat

Comprovació a rasant en arrencada mur:

Màxim: 41.15 t/m
Calculat: 1.58 t/m

Compleix

Mínim: 20 cm
Calculat: 25 cm

Compleix

Criteri de CYPE Ingenieros

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

Separació lliure mínima armadures horitzontals:
Norma EHE-98. Article 66.4.1

Mínim: 3.7 cm

- Extradós:

Calculat: 24.2 cm

Compleix

- Intradós:

Calculat: 24.2 cm

Compleix

Separació màxima armadures horitzontals:
Norma EHE, article 42.3.1

Màxim: 30 cm

- Extradós:

Calculat: 25 cm

Compleix

- Intradós:

Calculat: 25 cm

Compleix

Quantia geomètrica mínima horitzontal per cara:
Article 42.3.5 de la norma EHE

- Extradós (-1.20 m):

Mínim: 0.0008
Calculat: 0.0008

Compleix

Referència: Comprovacions geomètriques i de resistència (Mur): Alp-3 (alçada mínima (1,10+0,25))
Comprovació
- Intradós (-1.20 m):

Valors

Estat

Calculat: 0.0008

Compleix

Quantia mínima mecànica horitzontal per cara:
Criteri J.Calavera. "Muros de contención y muros de sótano". (Quantia horitzontal > 20% Quantia
vertical)

Mínim: 0.0006

- Extradós:

Calculat: 0.0008

Compleix

- Intradós:

Calculat: 0.0008

Compleix

Mínim: 0.0009
Calculat: 0.00301

Compleix

Mínim: 0.00153
Calculat: 0.00301

Compleix

Mínim: 0.00027
Calculat: 0.00301

Compleix

Mínim: 0
Calculat: 0.00301

Compleix

Màxim: 0.04
Calculat: 0.00603

Compleix

Quantia mínima geométrica vertical cara traccionada:
- Extradós (-1.20 m):
Article 42.3.5 de la norma EHE

Quantia mínima mecànica vertical cara traccionada:
- Extradós (-1.20 m):
Norma EHE, article 42.3.2 (Flexió simple o composta)

Quantia mínima geométrica vertical cara comprimida:
- Intradós (-1.20 m):
Article 42.3.5 de la norma EHE

Quantia mínima mecànica vertical cara comprimida:
- Intradós (-1.20 m):
Norma EHE, article 42.3.2 (Flexió simple o composta)

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

Separació lliure mínima armadures verticals:
Norma EHE-98. Article 66.4.1

Mínim: 3.7 cm

- Extradós, vertical:

Calculat: 12.6 cm

Compleix

- Intradós, vertical:

Calculat: 12.6 cm

Compleix

Separació màxima entre barres:

Màxim: 30 cm

Norma EHE, article 42.3.1

- Armadura vertical Extradós, vertical:

Calculat: 15 cm

Compleix

- Armadura vertical Intradós, vertical:

Calculat: 15 cm

Compleix

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

Comprovació a tallant:

Compleix
Màxim: 10.72 t/m
Calculat: 1.17 t/m

Article 44.2.3.2.1 (EHE-98)

Comprovació de fissuració:

Compleix

Màxim: 0.3 mm
Calculat: 0.013 mm Compleix

Article 49.2.4 de la norma EHE

Longitud de cavalcaments:
Norma EHE-98. Article 66.6.2

- Base extradós:

Mínim: 0.42 m
Calculat: 0.45 m

Compleix

- Base intradós:

Mínim: 0.3 m
Calculat: 0.3 m

Compleix

Comprovació de l'ancoratge de l'armat base en coronació:
Criteri J.Calavera. "Muros de contención y muros de sótano".

Calculat: 15 cm

- Extradós:

Mínim: 15 cm

Compleix

- Intradós:

Mínim: 0 cm

Compleix

Mínim: 2.2 cm²
Calculat: 2.2 cm²

Compleix

Àrea mínima longitudinal cara superior biga de coronació:
Criteri J.Calavera. "Muros de contención y muros de sótano".

Es compleixen totes les comprovacions
Informació addicional:
- Cota de la secció amb la mínima relació 'quantia horitzontal / quantia vertical' Extradós: -1.20 m
- Cota de la secció amb la mínima relació 'quantia horitzontal / quantia vertical' Intradós: -1.20 m
- Secció crítica a flexió composta: Cota: -1.20 m, Md: 0.78 t·m/m, Nd: 0.91 t/m, Vd: 1.59 t/m, Tensió
màxima de l'acer: 0.453 t/cm²
- Secció crítica a tallant: Cota: -0.99 m
- Secció amb la màxima obertura de fissures: Cota: -1.20 m, M: 0.38 t·m/m, N: 0.91 t/m

Referència: Comprovacions geomètriques i de resistència (Sabata correguda): Alp-3 (alçada mínima
(1,10+0,25))
Comprovació

Valors

Estat

- Coeficient de seguretat a la bolcada:

Mínim: 2
Calculat: 3.37

Compleix

- Coeficient de seguretat al lliscament:

Mínim: 1.5
Calculat: 1.91

Compleix

Mínim: 25 cm
Calculat: 35 cm

Compleix

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

Cantell mínim:
- Sabata:
Norma EHE-98. Article 59.8.1

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

- Tensió mitjana:

Màxim: 1.5 kp/cm²
Calculat: 0.319 kp/cm² Compleix

- Tensió màxima:

Màxim: 1.875 kp/cm²
Calculat: 0.444 kp/cm² Compleix

Flexió en sabata:
Comprovació basada en criteris resistents

Calculat: 7.54 cm²/m

- Armat superior extradós:

Mínim: 0.41 cm²/m

Compleix

- Armat inferior extradós:

Mínim: 0 cm²/m

Compleix

- Armat inferior intradós:

Mínim: 0.48 cm²/m

Compleix

Esforç tallant:
Norma EHE-98. Article 44.2.3.2.1

Màxim: 12.29 t/m

- Extradós:

Calculat: 0.76 t/m

Compleix

- Intradós:

Calculat: 0.88 t/m

Compleix

Mínim: 15 cm
Calculat: 27.6 cm

Compleix

Mínim: 20 cm
Calculat: 27.6 cm

Compleix

- Armat inferior extradós (Patilla):

Mínim: 9 cm
Calculat: 9 cm

Compleix

- Armat inferior intradós (Patilla):

Mínim: 9 cm
Calculat: 9 cm

Compleix

- Armat superior extradós (Patilla):

Mínim: 9 cm
Calculat: 9 cm

Compleix

Mínim: 15 cm
Calculat: 35 cm

Compleix

Mínim: 3.5 cm
Calculat: 5 cm

Compleix

Mínim: 7 cm
Calculat: 7 cm

Compleix

Mínim: 3.5 cm
Calculat: 5 cm

Compleix

Longitud d'ancoratge:
Norma EHE-98. Article 66.5

- Arrencada extradós:
- Arrencada intradós:

- Armat superior intradós:
Recobriment:
- Inferior:
Norma EHE. Article 37.2.4.

- Lateral:
Norma EHE-98. Article 37.2.4

- Superior:
Norma EHE. Article 37.2.4.

Diàmetre mínim:
Norma EHE. Article 59.8.2.

Mínim: Ø12

- Armadura transversal inferior:

Calculat: Ø12

Compleix

- Armadura longitudinal inferior:

Calculat: Ø12

Compleix

- Armadura transversal superior:

Calculat: Ø12

Compleix

- Armadura longitudinal superior:

Calculat: Ø12

Compleix

Separació màxima entre barres:
Norma EHE-98. Article 42.3.1

Màxim: 30 cm

- Armadura transversal inferior:

Calculat: 15 cm

Compleix

- Armadura transversal superior:

Calculat: 15 cm

Compleix

- Armadura longitudinal inferior:

Calculat: 15 cm

Compleix

- Armadura longitudinal superior:

Calculat: 15 cm

Compleix

Referència: Comprovacions geomètriques i de resistència (Sabata correguda): Alp-3 (alçada mínima
(1,10+0,25))
Comprovació

Valors

Estat

Separació mínima entre barres:
Criteri de CYPE Ingenieros, basat en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de Cimentación".
Capítol 3.16

Mínim: 10 cm

- Armadura transversal inferior:

Calculat: 15 cm

Compleix

- Armadura transversal superior:

Calculat: 15 cm

Compleix

- Armadura longitudinal inferior:

Calculat: 15 cm

Compleix

- Armadura longitudinal superior:

Calculat: 15 cm

Compleix

Quantia geomètrica mínima:

Mínim: 0.001

Criteri de CYPE Ingenieros

- Armadura longitudinal inferior:

Calculat: 0.00215

Compleix

- Armadura longitudinal superior:

Calculat: 0.00215

Compleix

- Armadura transversal inferior:

Calculat: 0.00215

Compleix

- Armadura transversal superior:

Calculat: 0.00215

Compleix

Quantia mecànica mínima:

Calculat: 0.00215

- Armadura longitudinal inferior:
Norma EHE-98. Article 56.2

Mínim: 0.00053

Compleix

Mínim: 0.00053

Compleix

Mínim: 0.0002

Compleix

Mínim: 0.00017

Compleix

- Armadura longitudinal superior:
Norma EHE-98. Article 56.2

- Armadura transversal inferior:
Norma EHE-98. Article 42.3.2

- Armadura transversal superior:
Norma EHE-98. Article 42.3.2

Es compleixen totes les comprovacions
Informació addicional:
- Moment flector pèssim en la secció de referència de l'extradós: 0.52 t·m/m
- Moment flector pèssim en la secció de referència de l'intradós: 0.60 t·m/m
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Selecció de llistats
alçada mínima (1,10+0,25)

Data: 02/04/22

1.- NORMA I MATERIALS
Norma: EHE-98-CTE (Espanya)
Formigó: HA-30, Control Estadístico
Acer de barres: B 500 S, Control Normal
Tipus d'ambient: Clase IIa
Recobriment a l'intradós del mur: 3.0 cm
Recobriment a l'extradós del mur: 3.0 cm
Recobriment superior de la fonamentació: 5.0 cm
Recobriment inferior de la fonamentació: 5.0 cm
Recobriment lateral de la fonamentació: 7.0 cm
Grandària màxima del granulat: 30 mm

2.- ACCIONS
Empenta a l'intradós: Passiu
Empenta a l'extradós: Actiu

3.- DADES GENERALS
Cota de la rasant: 0.00 m
Alçada del mur sobre la rasant: 0.25 m
Enrasament: Intradós
Longitud del mur en planta: 10.00 m
Separació dels junts: 5.00 m
Tipus de fonamentació: Sabata correguda

4.- DESCRIPCIÓ DEL TERRENY
Percentatge de la fricció interna entre el terreny i l'intradós del mur: 0 %
Percentatge de la fricció interna entre el terreny i l'extradós del mur: 0 %
Evacuació per drenatge: 100 %
Percentatge d'empenta passiva: 50 %
Cota empenta passiva: 0.30 m
Tensió admissible: 2.00 kp/cm²
Coeficient de fricció terreny-fonament: 0.60

ESTRATS
Referències Cota superior
1 - Llim

0.00 m

Descripció

Coeficients d'empenta

Densitat aparent: 2.00 kg/dm³
Actiu extradós: 0.38
Densitat submergida: 1.00 kg/dm³ Passiu intradós: 2.66
Angle fricció interna: 27.00 graus
Cohesió: 0.00 t/m²

REBLERT EN INTRADÓS
Referències
Reblert

Descripció

Coeficients d'empenta

Densitat aparent: 2.00 kg/dm³
Actiu extradós: 0.38
Densitat submergida: 1.00 kg/dm³ Passiu intradós: 2.66
Angle fricció interna: 27.00 graus
Cohesió: 0.00 t/m²
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5.- GEOMETRIA
MUR
Alçada: 1.45 m
Gruix superior: 25.0 cm
Gruix inferior: 25.0 cm

SABATA CORREGUDA
Amb puntera i taló
Cantell: 35 cm
Volades intradós / extradós: 10.0 / 100.0 cm
Formigó de neteja: 10 cm

6.- ESQUEMA DE LES FASES
(cm)

0.25 m

25cm

1.00 t/m²

145

Rasant
0.00 m

-0.90 m

35

-1.20 m

-1.55 m

-1.55 m

10

25

100

(cm)

Fase 1: Fase

7.- CÀRREGUES
CÀRREGUES A L'EXTRADÓS
Tipus

Cota

Dades

Fase inicial Fase final

Uniforme En superfície Valor: 1 t/m² Fase

Fase

8.- RESULTATS DE LES FASES
Esforços sense majorar.

FASE 1: FASE
CÀRREGA PERMANENT I EMPENTA DE TERRES AMB SOBRECÀRREGUES
Cota
(m)

Llei d'axials
(t/m)

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

0.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.12

0.08

0.00

0.00

0.00

0.00
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Cota
(m)

Llei d'axials
(t/m)

Data: 02/04/22

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

-0.02

0.17

0.01

0.00

0.39

0.00

-0.16

0.26

0.07

0.01

0.50

0.00

-0.30

0.34

0.15

0.02

0.60

0.00

-0.44

0.43

0.24

0.05

0.71

0.00

-0.58

0.52

0.34

0.09

0.81

0.00

-0.72

0.61

0.47

0.14

0.92

0.00

-0.86

0.69

0.60

0.22

1.02

0.00

-1.00

0.78

0.75

0.31

1.13

0.00

0.87

0.92

0.43

1.23

0.00

0.91
0.99
Cota: -1.20 m Cota: -1.20 m

0.49
Cota: -1.20 m

1.28
Cota: -1.20 m

0.00
Cota: 0.25 m

0.00
Cota: 0.25 m

0.00
Cota: 0.25 m

0.00
Cota: 0.25 m

-1.14
Màxims
Mínims

0.00
Cota: 0.25 m

0.00
Cota: 0.25 m

CÀRREGA PERMANENT I EMPENTA DE TERRES
Cota
(m)

Llei d'axials
(t/m)

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

0.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.12

0.08

0.00

0.00

0.00

0.00

-0.02

0.17

0.00

0.00

0.02

0.00

-0.16

0.26

0.01

0.00

0.12

0.00

-0.30

0.34

0.03

0.00

0.23

0.00

-0.44

0.43

0.07

0.01

0.33

0.00

-0.58

0.52

0.13

0.02

0.44

0.00

-0.72

0.61

0.19

0.05

0.54

0.00

-0.86

0.69

0.28

0.08

0.65

0.00

-1.00

0.78

0.38

0.13

0.75

0.00

-1.14

0.87

0.49

0.19

0.86

0.00

0.91
0.54
Cota: -1.20 m Cota: -1.20 m

0.22
Cota: -1.20 m

0.90
Cota: -1.20 m

0.00
Cota: 0.25 m

0.00
Cota: 0.25 m

0.00
Cota: 0.25 m

0.00
Cota: 0.25 m

Màxims
Mínims

0.00
Cota: 0.25 m

0.00
Cota: 0.25 m

9.- COMBINACIONS
HIPÒTESI
1 - Càrrega permanent
2 - Empenta de terres
3 - Sobrecàrrega
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COMBINACIONS PER ESTATS LÍMIT ÚLTIMS
Hipòtesi
Combinació

1

2

3

1

1.00 1.00

2

1.60 1.00

3

1.00 1.60

4

1.60 1.60

5

1.00 1.00 1.60

6

1.60 1.00 1.60

7

1.00 1.60 1.60

8

1.60 1.60 1.60

COMBINACIONS PER ESTATS LÍMIT DE SERVEI
Hipòtesi
Combinació

1

2

3

1

1.00 1.00

2

1.00 1.00 0.60

10.- DESCRIPCIÓ DE L'ARMAT
CORONACIÓ
Armadura superior: 2Ø12
Ancoratge intradós / extradós: 15 / 15 cm
TRAMS
Intradós

Núm.
1

Extradós

Vertical
Ø12c/15

Horitzontal
Ø8c/25

Vertical
Ø12c/15

Encavallament: 0.3 m

Horitzontal
Ø8c/25

Encavallament: 0.45 m
SABATA

Armadura
Superior

Longitudinal
Ø12c/15

Transversal
Ø12c/15
Longitud d'ancoratge en prolongació: 35 cm
Patilla extradós: 9 cm

Inferior

Ø12c/15

Ø12c/15
Patilla intradós / extradós: 9 / 9 cm

Longitud de pota en arrencada: 30 cm

11.- COMPROVACIONS GEOMÈTRIQUES I DE RESISTÈNCIA
Referència: Mur: Alp-3 (alçada mínima (1,10+0,25))
Comprovació

Valors

Estat

Comprovació a rasant en arrencada mur:

Màxim: 42.35 t/m
Calculat: 1.58 t/m

Compleix

Gruix mínim del tram:

Mínim: 20 cm
Calculat: 25 cm

Compleix

Criteri de CYPE Ingenieros

Jiménez Salas, J.A.. Geotècnia i Fonaments II, (Cap. 12)

Separació lliure mínima armadures horitzontals:
Norma EHE-98. Article 66.4.1

Mínim: 3.7 cm

- Extradós:

Calculat: 24.2 cm

Compleix

- Intradós:

Calculat: 24.2 cm

Compleix

Separació màxima armadures horitzontals:
Norma EHE, article 42.3.1

Màxim: 30 cm
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Referència: Mur: Alp-3 (alçada mínima (1,10+0,25))
Comprovació

Valors

Estat

- Extradós:

Calculat: 25 cm

Compleix

- Intradós:

Calculat: 25 cm

Compleix

Quantia geomètrica mínima horitzontal per cara:
Article 42.3.5 de la norma EHE

Mínim: 0.0008

- Extradós (-1.20 m):

Calculat: 0.0008

Compleix

- Intradós (-1.20 m):

Calculat: 0.0008

Compleix

Quantia mínima mecànica horitzontal per cara:

Criteri J.Calavera. "Muros de contención y muros de sótano". (Quantia horitzontal > 20%
Quantia vertical)

Mínim: 0.0006

- Extradós:

Calculat: 0.0008

Compleix

- Intradós:

Calculat: 0.0008

Compleix

Mínim: 0.0009
Calculat: 0.00301

Compleix

Mínim: 0.00184
Calculat: 0.00301

Compleix

Mínim: 0.00027
Calculat: 0.00301

Compleix

Mínim: 0
Calculat: 0.00301

Compleix

Màxim: 0.04
Calculat: 0.00603

Compleix

Quantia mínima geométrica vertical cara traccionada:
- Extradós (-1.20 m):
Article 42.3.5 de la norma EHE

Quantia mínima mecànica vertical cara traccionada:
- Extradós (-1.20 m):
Norma EHE, article 42.3.2 (Flexió simple o composta)

Quantia mínima geométrica vertical cara comprimida:
- Intradós (-1.20 m):
Article 42.3.5 de la norma EHE

Quantia mínima mecànica vertical cara comprimida:
- Intradós (-1.20 m):
Norma EHE, article 42.3.2 (Flexió simple o composta)

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

Separació lliure mínima armadures verticals:
Norma EHE-98. Article 66.4.1

Mínim: 3.7 cm

- Extradós, vertical:

Calculat: 12.6 cm

Compleix

- Intradós, vertical:

Calculat: 12.6 cm

Compleix

Separació màxima entre barres:

Màxim: 30 cm

Norma EHE, article 42.3.1

- Armadura vertical Extradós, vertical:

Calculat: 15 cm

Compleix

- Armadura vertical Intradós, vertical:

Calculat: 15 cm

Compleix

Comprovació a flexió composta:

Compleix

Comprovació realitzada per unitat de longitud de mur

Comprovació a tallant:

Màxim: 11.39 t/m
Calculat: 1.17 t/m

Comprovació de fissuració:

Màxim: 0.3 mm
Calculat: 0.013 mm Compleix

Article 44.2.3.2.1 (EHE-98)
Article 49.2.4 de la norma EHE

Compleix

Longitud de cavalcaments:
Norma EHE-98. Article 66.6.2

- Base extradós:

Mínim: 0.42 m
Calculat: 0.45 m

Compleix

- Base intradós:

Mínim: 0.3 m
Calculat: 0.3 m

Compleix

Comprovació de l'ancoratge de l'armat base en coronació:
Criteri J.Calavera. "Muros de contención y muros de sótano".

Calculat: 15 cm

- Extradós:

Mínim: 15 cm

Compleix

- Intradós:

Mínim: 0 cm

Compleix

Mínim: 2.2 cm²
Calculat: 2.2 cm²

Compleix

Àrea mínima longitudinal cara superior biga de coronació:
Criteri J.Calavera. "Muros de contención y muros de sótano".

Es compleixen totes les comprovacions
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Referència: Mur: Alp-3 (alçada mínima (1,10+0,25))
Comprovació

Valors

Estat

Informació addicional:
- Cota de la secció amb la mínima relació 'quantia horitzontal / quantia vertical' Extradós: -1.20 m
- Cota de la secció amb la mínima relació 'quantia horitzontal / quantia vertical' Intradós: -1.20 m
- Secció crítica a flexió composta: Cota: -1.20 m, Md: 0.78 t·m/m, Nd: 0.91 t/m, Vd: 1.59 t/m, Tensió
màxima de l'acer: 0.448 t/cm²
- Secció crítica a tallant: Cota: -0.99 m
- Secció amb la màxima obertura de fissures: Cota: -1.20 m, M: 0.38 t·m/m, N: 0.91 t/m
Referència: Sabata correguda: Alp-3 (alçada mínima (1,10+0,25))
Comprovació

Valors

Estat

Comprovació d'estabilitat:

Valor introduït per l'usuari.

- Coeficient de seguretat a la bolcada:

Mínim: 2
Calculat: 4.31

Compleix

- Coeficient de seguretat al lliscament:

Mínim: 1.5
Calculat: 2.54

Compleix

Mínim: 25 cm
Calculat: 35 cm

Compleix

- Tensió mitjana:

Màxim: 2 kp/cm²
Calculat: 0.41 kp/cm²

Compleix

- Tensió màxima:

Màxim: 2.5 kp/cm²
Calculat: 0.641 kp/cm²

Compleix

Cantell mínim:
- Sabata:

Norma EHE-98. Article 59.8.1

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

Flexió en sabata:

Comprovació basada en criteris resistents

- Armat superior extradós:

Calculat: 7.54 cm²/m
Mínim: 0.9 cm²/m

Compleix

- Armat inferior extradós:

Mínim: 0 cm²/m

Compleix

- Armat inferior intradós:

Mínim: 0.05 cm²/m

Compleix

Esforç tallant:

Norma EHE-98. Article 44.2.3.2.1

Màxim: 13.06 t/m

- Extradós:

Calculat: 1.43 t/m

Compleix

- Intradós:

Calculat: 0 t/m

Compleix

- Arrencada extradós:

Mínim: 15 cm
Calculat: 27.6 cm

Compleix

- Arrencada intradós:

Mínim: 20 cm
Calculat: 27.6 cm

Compleix

- Armat inferior extradós (Patilla):

Mínim: 0 cm
Calculat: 9 cm

Compleix

- Armat inferior intradós (Patilla):

Mínim: 15 cm
Calculat: 9 cm

No compleix

- Armat superior extradós (Patilla):

Mínim: 0 cm
Calculat: 9 cm

Compleix

- Armat superior intradós:

Mínim: 15 cm
Calculat: 35 cm

Compleix

- Inferior:

Mínim: 3.5 cm
Calculat: 5 cm

Compleix

- Lateral:

Mínim: 7 cm
Calculat: 7 cm

Longitud d'ancoratge:

Norma EHE-98. Article 66.5

Recobriment:
Norma EHE. Article 37.2.4.
Norma EHE-98. Article 37.2.4

Compleix
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Referència: Sabata correguda: Alp-3 (alçada mínima (1,10+0,25))
Comprovació

Valors
Mínim: 3.5 cm
Calculat: 5 cm

- Superior:

Norma EHE. Article 37.2.4.

Diàmetre mínim:

Estat
Compleix

Mínim: Ø12

Norma EHE. Article 59.8.2.

- Armadura transversal inferior:

Calculat: Ø12

Compleix

- Armadura longitudinal inferior:

Calculat: Ø12

Compleix

- Armadura transversal superior:

Calculat: Ø12

Compleix

- Armadura longitudinal superior:

Calculat: Ø12

Compleix

Separació màxima entre barres:
Norma EHE-98. Article 42.3.1

Màxim: 30 cm

- Armadura transversal inferior:

Calculat: 15 cm

Compleix

- Armadura transversal superior:

Calculat: 15 cm

Compleix

- Armadura longitudinal inferior:

Calculat: 15 cm

Compleix

- Armadura longitudinal superior:

Calculat: 15 cm

Compleix

Separació mínima entre barres:

Criteri de CYPE Ingenieros, basat en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de
Cimentación". Capítol 3.16

- Armadura transversal inferior:

Mínim: 10 cm
Calculat: 15 cm

Compleix

- Armadura transversal superior:

Calculat: 15 cm

Compleix

- Armadura longitudinal inferior:

Calculat: 15 cm

Compleix

- Armadura longitudinal superior:

Calculat: 15 cm

Compleix

Quantia geomètrica mínima:

Mínim: 0.001

Criteri de CYPE Ingenieros

- Armadura longitudinal inferior:

Calculat: 0.00215

Compleix

- Armadura longitudinal superior:

Calculat: 0.00215

Compleix

- Armadura transversal inferior:

Calculat: 0.00215

Compleix

- Armadura transversal superior:

Calculat: 0.00215

Compleix

Quantia mecànica mínima:

Calculat: 0.00215

- Armadura longitudinal inferior:
Norma EHE-98. Article 56.2

- Armadura longitudinal superior:
Norma EHE-98. Article 56.2

- Armadura transversal inferior:
Norma EHE-98. Article 42.3.2

- Armadura transversal superior:
Norma EHE-98. Article 42.3.2

Mínim: 0.00053

Compleix

Mínim: 0.00053

Compleix

Mínim: 2e-005

Compleix

Mínim: 0.00036

Compleix

Hi ha comprovacions que no es compleixen
Informació addicional:
- Moment flector pèssim en la secció de referència de l'extradós: 1.11 t·m/m
- Moment flector pèssim en la secció de referència de l'intradós: 0.07 t·m/m
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Data: 02/04/22

12.- COMPROVACIONS D'ESTABILITAT (CERCLE DE LLISCAMENT
PÈSSIM)
Referència: Comprovacions d'estabilitat (Cercle de lliscament pèssim): Alp-3 (alçada mínima
(1,10+0,25))
Comprovació

Valors

Cercle de lliscament pèssim:
Combinacions sense sisme:
- Fase: Coordenades del centre del cercle (-0.23 m ; 0.64 m) - Radi:
2.64 m:
Valor introduït per l'usuari.

Estat

Mínim: 1.8
Calculat: 1.999 Compleix

Es compleixen totes les comprovacions

13.- AMIDAMENT
Referència: Mur

B 500 S, CN

Nom d'armat

Ø8

Total

Ø12

Armat base transversal

Longitud (m)
Pes (kg)

67x1.54 103.18
67x1.37 91.61

Armat longitudinal

Longitud (m) 7x9.86
Pes (kg)
7x3.89

Armat base transversal

Longitud (m)
Pes (kg)

Armat longitudinal

Longitud (m) 7x9.86
Pes (kg)
7x3.89

Armat biga coronació

Longitud (m)
Pes (kg)

2x9.86
2x8.75

19.72
17.51

Armadura inferior - Transversal

Longitud (m)
Pes (kg)

67x1.38
67x1.23

92.46
82.09

Armadura inferior - Longitudinal

Longitud (m)
Pes (kg)

9x9.86
9x8.75

88.74
78.79

Armadura superior - Transversal

Longitud (m)
Pes (kg)

67x1.36
67x1.21

91.12
80.90

Armadura superior - Longitudinal

Longitud (m)
Pes (kg)

7x9.86
7x8.75

69.02
61.28

Arrencades - Transversal - Esquerra Longitud (m)
Pes (kg)

67x0.87
67x0.77

58.29
51.75

Arrencades - Transversal - Dreta

Longitud (m)
Pes (kg)

67x1.02
67x0.91

68.34
60.67

Totals

Longitud (m) 138.04
Pes (kg)
54.48

694.05
616.21 670.69

Total amb minves
(10.00%)

Longitud (m) 151.84
Pes (kg)
59.93

763.46
677.83 737.76

69.02
27.24
67x1.54 103.18
67x1.37 91.61
69.02
27.24

Resum d'amidament (s'inclouen minves d'acer)
B 500 S, CN (kg)
Element

Ø8

Ø12

Formigó (m³)

Total HA-30, Control Estadístico Neteja

Referència: Mur 59.93 677.83 737.76

8.35

1.35

Totals

8.35

1.35

59.93 677.83 737.76
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1.- INTRODUCCIÓ
És objecte del present annex especificar les bones pràctiques i les mesures organitzatives a adoptar
per a realitzar una correcta gestió interna dels residus que són generats en el procés productiu
d‟execució del Projecte de reconstrucció d‟un mur de contenció a la Travessia de Ponent d‟Alp,
comarca de la Cerdanya.
Amb anterioritat a la realització de les obres es procedirà a la realització d‟un Pla de gestió i de
tractament de Residus per part del Contractista que inclogui la prevenció, seguiment i control dels
possibles riscos d‟abocaments procedents de maquinària d‟obra i vehicles de transport amb l‟objecte
d‟evitar danys per contaminació dels sòls i de les aigües durant la fase de construcció. Aquest Pla ha
de considerar en funció de la tipologia i permeabilitat del substrat, les zones més idònies per a la
ubicació de les instal·lacions d‟obra i els parcs de maquinària i manteniment de vehicles i haurà de
complir amb tots els requisits inclosos dins la legislació vigent en la matèria tractada. El Pla s‟haurà de
sotmetre a l‟aprovació de la Direcció d‟Obra.
Els residus generats durant el transcurs de les obres (inclosos els sobrants, el material resultant de la
demolició de ferms, edificacions i estructures), es gestionaran d‟acord amb el previst a la legislació
bàsica de residus, principalment Real Decreto 105/2008 de l‟1 de febrer, por el que se regula la
producción y gestión de los residuos de construcción y demolición, Real Decreto 1481/2001 de 27 de
diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero, el Decret
legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s‟aprova el Text refós de la llei reguladora dels residus
(deroga la llei 11/2000 i la Llei 15/2003) i la Ley 22/2011, de 28 de juliol, de residuos y suelos
contaminados, modificada per Real Decreto-ley 17/2012, de 4 de mayo, de medidas urgentes en
materia de medio ambiente.


Legislació estatal:
-



Llei 22/2011, de 28 de juliol, de Residus i sòls contaminats
Reial decret 105/2008, d‟1 de febrer, pel qual es regula la producció i la gestió dels
residus de la construcció i demolició.
Reial Decret 952/1997 de 20 de juny, pel qual es modifica el reglament per a la
execució de la Llei 20/1986 de 14 de maig, bàsica de Residus Tòxics i Perillosos,
aprovat mitjançant Real Decret 833/1988 de 20 de juliol.

Legislació autonòmica catalana:
-

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
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-

la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció.
Decret 152/2017, de 17 d'octubre, sobre la classificació, la codificació i les vies de
gestió dels residus a Catalunya. DEROGA el Decret 34/1996 de 9 de gener, pel qual
s'aprova el Catàleg de residus de Catalunya. DEROGA el Decret 92/1999, de 6 d'abril,
de modificació del Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual s'aprova el Catàleg de
residus de Catalunya.

2.- CLASSIFICACIÓ I TRACTAMENT NORMATIU DELS RESIDUS
a) Residu inert :
És aquell residu “no perillós que no experimenta transformacions físiques, químiques o
biològiques significatives, no és soluble ni combustible, ni reacciona física o químicament o de
qualsevol altra manera, no és biodegradable, no afecta negativament a altres matèries amb les
quals entri en contacte de forma que pugui donar lloc a contaminació del medi ambient o
perjudicar a la salut humana. La lixiviabilitat total, el contingut de contaminants del residu i
l’ecotoxicitat del lixiviat han de ser insignificants, i en particular no han de suposar un risc per a
la qualitat de les aigües superficials o subterrànies”. La gestió d‟aquests residus cal realitzar-la
d‟acord amb la Llei 10/1998 i el Decret 423/1994, de 2 de novembre, sobre gestió de residus
inerts i inertitzats. Com a criteri general, aquests residus seran transportats a abocador
autoritzat.
b) Residus urbans :
Els residus generats als domicilis particulars, comerços, oficines i serveis, així com aquells que
per la seva naturalesa o composició puguin assimilar-se als produïts en els llocs o activitats
esmentats. També s‟inclou els residus procedents de la neteja de vies públiques, zones verdes,
àrees recreatives i platges, animals domèstics morts, mobles i vehicles abandonats i residus i
runes procedents d‟obres menors de construcció i reparació domiciliària. Els residus qualificats
a les obres com a sòlids urbans seran recollits en contenidors repartits per tota l‟obra. El
contingut dels mateixos serà retirat a mesura que es vagin omplint i portant a abocador
autoritzat. Com a mínim es disposaran contenidors de capacitat mínima 200 litres per unitat als
següents llocs: cadascun dels talls d‟obra, zona d‟instal·lacions auxiliars, planta de formigó,
planta d‟aglomerat, parc de ferralla, menjador i serveis sanitaris.
c) Residus i substàncies tòxiques i perilloses :
Són aquells que figuren a la llista de residus perillosos, aprovada en el Real Decret 952/1997,
així com els recipients i envasos que els hagin contingut. Els residus tòxics i perillosos (com olis
usats, carburants, quitrans de rebuig, etc) generats en l‟execució de les obres, seran gestionats
ANNEX núm. 4.- Estudi de Gestió de residus.
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d‟acord amb la legislació vigent mitjançant Gestor Autoritzat. Queda prohibit, per tant, el seu
abocament directe o mesclat amb altres materials i cal acreditar davant l‟òrgan ambiental
competent, per part del Contractista de les obres, el correcte destí dels esmentats residus. En
aquestes condicions, durant el període d‟execució de les obres, caldrà habilitar recipients
estancs, dipòsits impermeabilitzats o altres sistemes alternatius per a l‟emmagatzematge
provisional d‟aquests residus fins a la seva evacuació. De la mateixa forma, les superfícies
sobre les quals s‟ubiquin les zones d‟instal·lacions auxiliars d‟obra s‟aïllaran de la xarxa de
drenatge natural, dotant-les d‟un sistema propi de recollida d‟aigües, olis, combustibles, etc,
que eviti el seu abocament incontrolat al medi. Les substàncies recollides seran tractades de
forma adequada a la seva caracterització.
Per una altra banda, d‟acord amb la Decisió de la Comissió Europea de 16 de gener de 2001, en base
a la qual s‟estableix el vigent Catàleg Europeu de Residus (CER), es classifiquen els residus en dos
grans grups: especials i no especials, en funció de la perillositat dels seus components.
A les fitxes que es mostren a continuació s‟assigna un codi a cada residu d‟acord amb la Decisió de la
Comissió Europea de 16 de gener de 2001.
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Els residus seran retirats per gestors autoritzats per l‟Agència de Residus de Catalunya, els quals
s‟encarregaran d‟assegurar la seva òptima gestió: valorització, reutilització, deposició controlada, etc.
Cal matisar com la primera opció a l‟hora de gestionar un residu ha de ser sempre la valorització
d‟acord amb la disponibilitat de les instal·lacions.
Els gestors han d‟estar inscrits en el registre general de gestors de residus de la Generalitat de
Catalunya, i a la retirada dels mateixos, en funció de la seva tipologia i quantitat, poden generar els
següents documents d‟acord amb el Decret 93/1999, de 6 d‟abril, sobre procediments de gestió de
residus (modificat pel Decret 88/2010, de 29 de juny, pel qual s‟aprova el Programa de gestió de
residus industrials de Catalunya (PROGRIC):
 Fitxes d‟acceptació.
 Fulls de seguiment.
 Fulls de seguiment itinerant.
 Fitxa de destí
 Justificant de recepció del residu.
En qualsevol cas, l‟empresa que ha generat els residus serà sempre la responsable final de la correcta
gestió dels mateixos, la qual està regulada per la Llei 22/2011 de Residus.
La gestió de residus es troba emmarcada legalment a nivell autonòmic pel Decret Legislatiu 1/2009, de
21 de juliol, pel qual s‟aprova el Text refòs de la Llei reguladora de residus, quedant derogada la Llei
15/2003, de 13 de juny, així com la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de
les activitats, que deroga la Llei 3/1998 de febrer de la Intervenció Integral de l‟Administració Ambiental
i el 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, el Reial decret 105/2008, d‟1 de febrer, pel
qual es regula la producció i la gestió dels residus de la construcció i demolició i el Reial Decret
952/1997 de 20 de juny, pel qual es modifica el reglament per a la execució de la Llei 20/1986 de 14 de
maig, bàsica de Residus Tòxics i Perillosos, aprovat mitjançant Real Decret 833/1988 de 20 de juliol.
A nivell sectorial l‟Ordre MAM/304/2002, de 8 de febrer, per la qual es publiquen les operacions de
valorització i eliminació dels residus i la llista europea de residus.

3.- MESURES PREVENTIVES A CONTEMPLAR EN LA GESTIÓ DE RESIDUS
- Mesures preventives de protecció dels sistemes fluvials.
Amb caràcter general s'impedirà la localització, ni que sigui temporalment, de qualsevol tipus
d'instal·lació o servitud a les lleres i línies de drenatge natural del territori. S'evitarà l'ocupació de
ANNEX núm. 4.- Estudi de Gestió de residus.
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qualsevol llera amb abocadors o amassos de material.
- Mesures preventives de protecció enfront la contaminació del sòl i aigües.
Durant l'execució de les obres es poden generar productes residuals potencialment contaminats del sòl
i de les aigües superficials i subterrànies. Els més freqüents són: olis lubricants (usats i no usats),
combustibles, restes de formigó, aigües fecals i aigües amb una alta càrrega en elements sòlids en
suspensió o pH elevat. D'altra banda, operacions lligades al moviment de terres a les proximitats de
lleres juntament amb episodis plujosos, poden ocasionar arrossegaments importants de materials
sòlids vers la llera, disminuint la qualitat de les aigües circulats.
A continuació s'exposen un conjunt de recomanacions de disseny o d'execució per al control de les
operacions i/o tractament dels residus indicats.
a) Tractament de les aigües contaminades
Tota activitat susceptible de provocar contaminació o degradació del domini públic hidràulic i, en
particular, el vessament d‟aigües i d‟altres productes residuals susceptibles de contaminar les
aigües continentals requereix autorització administrativa. Atès que en el present projecte no es
preveu l‟excavació de túnels ni de desmunts sota el nivell freàtic, ni perforacions amb clava, els
diferents tipus de vessament generats per l‟activitat de construcció són :
Aigües de la neteja de cubes de formigó.
Aigües sanitàries provinents dels barracons d‟obra.
Aigües provinents del rentat de la maquinària.
Aigües provinents del reg d‟estructures de formigó.
Aigües del reg del terreny per a evitar la generació d‟emissió de pols.
Com a norma general, associades a les instal·lacions on es pugui produir qualsevol tipus d'aigua
residual, i amb l‟objecte de minimitzar els possibles abocaments cal que les superfícies destinades a
instal·lacions auxiliars, i les àrees on es realitzin operacions o activitats potencialment contaminats:
parc de maquinària, àrees de proveïment de combustible, planta de trituració, de formigó, magatzem
de residus perillosos i especials, oficines a peu d'obra etc., se seleccionin entre els sòls de menor
valor en l‟entorn de l‟actuació.
El Contractista correrà a càrrec de la instal·lació del parc de maquinària i, en cas de no respectar les
àrees destinades a ella en el present Projecte, proposarà al Director d‟Obra la seva possible
ubicació per a la seva acceptació. En el parc de maquinària es prendran les següents mesures
preventives per a evitar la contaminació del sòl i de les aigües tant superficials com subterrànies :
a) Disposarà d'impermeabilització del sòl mitjançant solera de formigó que eviti la percolació
cap al terreny en aquelles parts on es realitzin operacions o activitats potencialment
ANNEX núm. 4.- Estudi de Gestió de residus.

12

Projecte de Reconstrucció d’un mur de contenció a la Travessia de Ponent (Alp) -modificat-

contaminants (com canvis d‟oli o de filtres de la maquinària i vehicles d‟obra, proveïment,
emmagatzematge de residus perillosos i tòxics, etc).
Així doncs, haurà d‟existir, dins de l‟àrea d‟instal·lacions auxiliars, una zona
impermeabilitzada amb solera de formigó per al manteniment de la maquinària i dotada
amb fossa per a la recollida de possibles abocaments. En qualsevol dels casos, la neteja i
rentat de la maquinària així com els canvis d‟oli i proveïment de combustible es realitzaran
en aquesta zona. La solera tindrà pendent cap a un dipòsit estanc, un separador
d‟hidrocarburs, on es dipositaran els efluents i es podrà recollir l‟oli i els greixos que seran
dipositats en bidons per a la seva posterior gestió. Els olis i greixos extrets i també els olis
i lubricants usats es gestionaran d'acord a la seva consideració de residu especial i
mitjançant gestor autoritzat per l‟Agència de Residus.
b) Tindrà un disseny adequat de les seves plataformes i contorns que permetin la conducció
de l‟escorrentia superficial cap a la rasa o rases perimetrals excavades directament en el
terreny. Comptarà també amb les instal·lacions necessàries i adequades per a la recollida
d'aquestes aigües residuals cap a una bassa impermeabilitzada de decantació i de
separació de greixos i neutralització, si s'escau, que estarà situada en el punt més baix de
la parcel·la, de forma que retindrà els arrossegaments de l‟escorrentia superficial del parc
de maquinària.
Les aigües residuals sanitàries (aigües fecals) generades en els campaments d'obra prèviament al
seu abocament a llera o infiltració al subsòl sempre i quan no es puguin dirigir a la xarxa de
clavegueram, s'hauran de sotmetre a depuració. Per aquest motiu, s‟equiparà el campament d‟obra
amb un sistema WC químic que contindrà un dipòsit estanc que serà traslladat al gestor de residus
més proper per al seu tractament. El sistema de depuració que s'instal·li haurà d'estar
adequadament dimensionat als equipaments sanitaris previstos i al personal usuari i s‟instal·larà en
una zona plana, poc permeable i allunyada dels cursos d‟aigua per a minimitzar el risc de
contaminació del medi. Tots aquests sistemes queden definits en els plànols adjunts del projecte en
la seva part de Seguretat i Salut així com els detalls constructius. Els residus resultants del
tractament de las aigües residuals es gestionaran d‟acord a la seva naturalesa mitjançant gestor
autoritzat per l‟Agència de Residus i el Contractista haurà de disposar de la preceptiva autorització
administrativa de l‟autoritat competent (Agència Catalana de l‟Aigua) per abocar, sigui en llera o per
infiltració en el terreny. En cap cas es faran abocaments diferents als de les aigües sanitàries per les
quals es concedeix l‟autorització.
Finalment es comprova com totes les mesures preventives considerades en el present Annex i a
l‟Annex de Mesures Correctores aniran a càrrec del Contractista, i estan incloses dins les despeses
indirectes de l‟obra.
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1.1
b) Tractament i gestió de residus
Com a conseqüència de la utilització durant la construcció de productes que puguin generar residus
sòlids tòxics i perillosos recollit en l‟Annex I del Real Decret 952/1997, el Contractista es converteix
en posseïdor de residus, estant obligat, sempre que no procedeixi a gestionar-los per sí mateix, a
lliurar-los a un gestor de residus autoritzat. En qualsevol cas, el Contractista està obligat, mentre no
els lliuri al gestor, a mantenir-los en condicions adequades de Seguretat i Salut, quedant prohibit
l‟abandonament, abocament, eliminació incontrolada de residus i qualsevol mescla o dilució.
Els residus han de segregar-se a la pròpia obra mitjançant contenidors, acopis separatius o altres
medis, de forma que s‟identifiqui clarament el tipus de residu. De forma genèrica, s'estableix la
necessitat de definir punts de recollida i emmagatzematge temporal dels residus generats a l‟obra
per a la seva posterior transferència a gestor autoritzat, tractament o transport a abocador autoritzat,
en funció del tipus de residu. Per a aquests punts de recollida, anomenats a partir d‟ara “punts nets”,
en general s‟aconsella com a mínim la instal·lació d‟un punt net als parcs de maquinària i oficines.
Les característiques constructives d'aquests punts de recollida i emmagatzematge temporal i
selectiu de residus han de complir el doble objectiu d'evitar la infiltració al terreny de possibles
vessaments de les substàncies allí emmagatzemades, és a dir proporcionar un magatzematge
segur, i possibilitar-ne la recollida.
Per als residus sòlids, el sistema de punts nets consistirà en un sistema de contenidors, alguns amb
capacitat de compactació, distingibles segons el tipus de residu i contigus a les àrees més
característiques del projecte. Cada punt net definirà una zona d‟acció o influència on es distribuiran,
si s‟escau, de forma uniforme i segons els requeriments de l‟obra, un número suficient de grups de
dipòsits menors (“punts de recollida”). La recollida dels residus acumulats als punts de recollida i el
seu trasllat als punts nets correrà a càrrec de personal i medis específics per a aquesta tasca, i els
contenidors podran ser de tipus urbà, fàcilment descarregables i estaran estratègicament localitzats
a les zones més vulnerables ambientalment i de fàcil accés al camió de recollida.
Els contenidors i el materials que els composen, seran seleccionats en funció de la classe, tamany i
pes del residu considerat, les condicions d‟aïllament requerides i la mobilitat prevista del mateix.
Independentment del tipus de residu, els fons i els laterals dels contenidors seran impermeables.
El correcte funcionament del sistema de punts nets aconsella la distinció visual dels contenidors
segons el tipus de residu que emmagatzema. Per aquest motiu es col·locaran contenidors de
diferents colors, de forma que colors iguals indiquin residus de la mateixa classe. Una possible
distribució de colors serà la següent :
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CLASSE DE RESIDU

COLOR DEL
CONTENIDOR

TIPUS DE
CONTENIDOR

Metall, plàstic i brick

Blau

Estanc

Fusta

Marró

Obert

Tòxics i residus perillosos

Vermell

Dipòsits estancs

Pneumàtics

Negre

Obert

Paper i cartró

Verd

Estanc

Vidre

Verd

Estanc

Inerts

Blau

Estanc

Piles alcalines

Vermell

Tancat

Residus urbans

Verd

Estanc

Respecte als residus de l‟activitat d‟oficines d‟obra, la gestió dels residus seguirà una segregació i
recollida per separat de :
-

Paper i cartró : disposició en el contenidor municipal de color verd.
Plàstic, metalls i brics : disposició en el contenidor municipal de color groc.
Vidre : disposició en el contenidor municipal de color verd clar.
Residus generals/banals : disposició en el contenidor municipal de color verd
fosc.
Residus especials (fluorescents, piles,...): recollida per gestor autoritzat, o directament a
deixalleria municipal.

En cas que no existeixin contenidors per a la recollida selectiva en la zona on es desenvolupa l‟obra,
es permetrà que els dipositi tots en el contenidor general/banal de color verd fosc, a excepció dels
residus especials, que han de ser gestionats via deixalleria o bé mitjançant un gestor de residus
autoritzat.
b.1) Residus perillosos i tòxics (especials) :
Les diferents classes de residus tòxics que poden aparèixer a les obres projectades són:
- Olis i greixos usats.
- Lubricants.
- Filtres d‟oli.
- Combustibles degradats.
- Bateries.
- Recanvis i envasos de plàstic contaminats.
- Líquids hidràulics.
- Aerosols.
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Dissolvents.
Pintures.
Desgreixants.
Refrigerants i anticongelants.
Tóners.
Draps de neteja contaminats.
Restes d‟aglomerat bituminós i els seus components.

-

D‟acord amb la normativa vigent en matèria de residus tòxics i perillosos, en general caldrà
adoptar les següents mesures :
-

-

-

-

Els residus tòxics i perillosos generats en l'obra en cap cas s'abocaran sobre el terreny
o en cursos d'aigua i lleres, i la maquinària i l‟àrea d‟emmagatzematge de lubricants i
combustibles s‟ubicarà sempre a més de 200 m de la llera més propera. S'haurà
d'establir un sistema de recollida selectiva d'aquest tipus de residus i ser gestionats
d'acord amb el que estableix la normativa relativa a gestió de residus: transferència a
gestor autoritzat mitjançant transportista, també autoritzat. La recollida selectiva de la
resta de residus permet aïllar-los, reduir-ne el volum a tractar i facilitar-ne el seu
tractament posterior.
Tant els residus perillosos com els envasos i els materials (draps, roba, etc)
contaminats amb aquests productes han de ser lliurats per a ser gestionats per gestors
autoritzats, segons Decret 115/1994, de 6 d‟abril, reguladora del registre general de
gestors de residus de Catalunya. Pel Decret 161/2001, de 12 de juny, regulador de les
runes i altres residus de la Construcció a Catalunya, s‟ha d‟acreditar el document que
garanteix el correcte destí dels residus separats per tipus.
L‟obligació als productors de residus tòxics a separar-los adequadament i no barrejarlos entre ells, evitant particularment aquelles barreges que suposin un augment de la
seva perillositat o dificultin la seva gestió.
Haurà d‟existir, dins l‟àrea d‟instal·lacions auxiliars, una zona de recollida i
emmagatzematge temporal d„aquests residus especials. Cal agrupar els residus tòxics
per classes degudament envasats en diferents contenidors i etiquetats per a facilitar la
seva gestió, sempre de forma reglamentària. Per tal de garantir una correcta
manipulació i emmagatzematge dels residus tòxics i perillosos, els contenidors es
col·locaran preferentment en terrenys amb unes mínimes característiques mecàniques
i d‟impermeabilitat, degut en primer lloc a la seva perillositat i en segon lloc als lixiviats
que puguin produir i es senyalitzaran convenientment. La preparació del sòl consistirà
en la impermeabilització del terreny i, si s‟escau, s‟habilitarà el mateix per a suportar la
pressió mecànica dels contenidors. En aquest sentit se suggereix que el punt de
recollida i emmagatzematge d'aquests residus especials descansi sobre una llosa de
formigó impermeable, amb un petit mur perimetral i la superfície recoberta totalment
per una capa de material absorbent (sorra, bentonita, etc.); addicionalment la zona pot
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-

-

-

estar a cobert de la pluja, del sòl i de les inclemències meteorològiques, a més de
disposar d‟una rasa perimetral per a la recollida d‟aigües. Estaran separats a més de
focus de calor o flames. Es prendran les mesures que previnguin de vessaments
accidentals.
Subministrar la informació necessària per al seu adequat tractament i eliminació, a les
empreses gestores de residus autoritzades per l‟Agència de Residus.
Informar de forma immediata a l‟autoritat competent en cas de desaparició, pèrdua o
escapament de residus perillosos. En el cas de que es produeixi un abocament
accidental, es retirarà el sòl contaminat en un contenidor específic per a poder ser
recollit per un gestor autoritzat de residus perillosos. El sòl sanejat es substituirà per
material granular.
Els residus especials que siguin tòxics i perillosos no podran ser emmagatzemats més
de 6 mesos (hi ha la possibilitat de sol·licitar una ampliació d‟aquest termini). Per
aquest motiu aquest tipus de residus han d‟anar etiquetats de forma que quedi
clarament identificada la data del seu emmagatzematge. En aquesta etiqueta caldrà
incloure a més :
 El codi d‟identificació del residu.
 Nom, adreça i telèfon del titular dels residus.
 Naturalesa dels riscos que presenten els residus (mitjançant un pictograma),
segons sigui un producte nociu, tòxic, inflamable, etc.
 Data d‟envasat, un cop el contenidor és ple.
A partir de l‟etiquetatge dels residus tòxics i perillosos, cal donar-los d‟alta en un
registre amb les següents dades : origen dels residus, quantitat, tipus de residu, codi
d‟identificació, data d‟inici i data final d‟emmagatzematge, data de cessió dels residus
(la de lliurament a un gestor) i destí dels mateixos.

Per a cada punt net es preveu inicialment un servei de recollida setmanal per part d‟un Gestor autoritzat
que comptarà amb l‟aprovació de la Direcció d‟Obra després de l‟aportació dels certificats pertinents
que ho justifiquin, si bé la determinació del torn de recollida més convenient dependrà de les condicions
particulars de l‟obra i del moment de l‟operació. A la finalització de la vida útil es procedirà a la
restauració de les àrees utilitzades amb els mateixos criteris de qualitat aplicats a la resta de les zones.
A més de tenir en compte els requisits generals per als residus tòxics i perillosos, existeixen requisits
específics per a alguns residus perillosos, identificant-se els següents:
 Residus fitosanitaris. El Real Decret 1416/2001, sobre envasos de productes fitosanitaris pel
qual s‟estableixen sistemes integrats de gestió o sistemes de dipòsit, devolució i retorn per als
envasos fitosanitaris.
 Piles i acumuladors. El Real Decret 106/2008, d’1 de febrer, sobre piles i acumuladors i la
gestió ambiental dels seus residus, modificat pel RD 943/2010 i pel RD 367/2010.
 Olis usats.
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A partir de l‟Ordre de 6 de setembre de 1998, de la Generalitat de Catalunya sobre
prescripcions en el tractament i eliminació d‟olis emprats, es prohibeix les actuacions
d‟abandonament, abocament, dipòsit, combustió i tractaments que provoquin contaminació
atmosfèrica i mesclat, especialment amb substàncies contaminants i residus tòxics i
perillosos. Els residus seran tractats, reciclats o eliminats a la planta corresponent.
Com a conseqüència del canvi d‟olis i lubricants emprats als motors de combustió i als
sistemes de transmissió de la maquinària de construcció, el Contractista es converteix, a
efectes de la Ordre estatal de 28 de febrer de 1989 (modificada a altres efectes per la Ordre
13/6/1990) del Ministeri d‟Obres Públiques i Urbanisme, en productor de residus tòxics i
perillosos. En aquesta Ordre i en el Real Decret 679/2006, de 2 de juny, es defineix oli usat
com a tot oli industrial amb base mineral o sintètica lubricant que s‟hagi tornat inadequat per
a l‟ús assignat inicialment, i en particular, l‟oli usat dels motors de combustió i dels sistemes
de transmissió, així com l‟oli mineral lubricant, oli per a turbines i sistemes hidràulics, així
com les mescles i emulsions que els continguin. Les obligacions que comporta la tinença
d‟oli usat s‟inclouen als apartats Tercer, Quart i Cinquè de l‟esmentada Ordre, la qual
estableix que “tota persona física o jurídica que tingui oli usat està obligada a destinar el
mateix a una gestió correcta, evitant traslladar la contaminació als diversos medis
receptors”. Per tant queda prohibit :
- Qualsevol abocament d‟oli usat en aigües superficials, interiors, en aigües
subterrànies, territorial i als sistemes de clavegueram o d‟evacuació d‟aigües
residuals.
- Qualsevol dipòsit o abocament d‟oli usat amb efectes nocius sobre els sòls, així
com qualsevol abocament incontrolat de residus derivats del tractament d‟oli usat.
- Qualsevol tractament d‟oli usat que provoqui contaminació atmosfèrica superior al
nivell establert a la legislació corresponent.
A més, els apartats número 11 i 13 de la Ordre del M.O.P.U i l‟article Cinquè del Real
Decret 679/2006, (modificat pel RD 67/2010) descriuen les normes sobre
l‟emmagatzematge d‟olis usats i la seva recollida, destacant el fet que no podran
barrejar-se els olis usats amb policlorobinèfils ni amb altres residus tòxics i perillosos.
Les obligacions que comporta la tinença d‟oli usat segons l‟article Cinquè del RD
679/2006 (modificat pel RD 67/2010) per tal d‟evitar qualsevol abocament d‟oli al medi
són:
- Emmagatzemar els residus usats en condicions adequades, evitant especialment
les mescles amb aigua o amb altres residus no oleaginosos; s‟evitaran també les
mescles amb altres residus oleaginosos si això dificulta la seva correcta gestió.
D‟aquesta forma serà més efectiu qualsevol tractament posterior de l‟oli usat.
- Disposar d‟instal·lacions que permetin la conservació dels olis usats fins a la seva
recollida i que siguin accessibles als vehicles encarregats a tal efecte.
- Evitar que els dipòsits d‟olis usats tinguin efectes nocius sobre el sòl.
ANNEX núm. 4.- Estudi de Gestió de residus.

19

Projecte de Reconstrucció d’un mur de contenció a la Travessia de Ponent (Alp) -modificat-

Per tant, en relació amb la gestió d‟olis usats i la seva recollida, el Contractista està
obligat a respectar les següents accions, tenint en compte sempre les prescripcions de
l‟Ordre de 13 de juny de 1990 sobre transferència d‟olis usats als centres de gestió:
- Els canvis d‟oli les reparacions i altres operacions de manteniment de la maquinària
i vehicles d‟obra, s‟efectuaran en centres de gestió autoritzats (tallers, estacions
d‟engreixament, etc).
- En cas d‟efectuar-se les accions anteriors a peu d‟obra, es farà en la zona de
manteniment de maquinària sobre una plataforma impermeabilitzada prèviament ,
lliurant els olis usats a la persona autoritzada per a la recollida (a Catalunya la
recollida i tractament d‟olis usats és un servei públic prestat per l‟empresa CATOR)
o bé es realitzarà el transport prèvia autorització per part de l‟autoritat competent
fins al lloc de gestió autoritzat. En aquest cas es disposarà d‟un sistema de recollida
i de separació dels olis i greixos de les aigües de neteja del sòl. Es disposarà a
l‟obra d‟un contenidor específic per a la recollida dels olis residuals, diferenciat dels
altres contenidors de residus especials.
L‟emmagatzematge i abastament de gasoil a l‟obra es realitzarà preferiblement fóra del seu
àmbit, però en cas de realitzar-lo a l‟obra es farà mitjançant els subministradors oficials en la
zona destinada al parc de maquinària, de forma que s‟eviti així la contaminació pels derrames
produïts a les operacions de proveïment dels vehicles. Aquesta zona auxiliar de maquinària
està rodejada per la rasa perimetral que recull les aigües fins a portar-les a la bassa de
decantació.

b.2) Residus inerts :
Quan sigui necessari s‟establirà i condicionarà un àrea específica per a la seva recollida. Els
residus inerts poden tenir dos destins possibles :
- ELIMINACIÓ en abocador autoritzat. Aquesta operació quedarà acreditada mitjançant
una carta d‟acceptació dels residus per part de l‟abocador i un albarà indicant la quantitat
de residus que es dipositen en ell.
- REUTILITZACIÓ O VALORITZACIÓ. Restauració, condicionament i reblert, o amb fins
de construcció. En tot moment serà acreditada pel Departament de Medi Ambient de la
Generalitat de Catalunya.
Qualsevol altre destí diferent dels anteriors serà considerat com a il·legal. Els dipòsits o
emmagatzematges en finques confrontants, camins, etc, només es podran considerar com a
dipòsit temporal dels residus, però per temps inferior a un any quan el seu destí sigui la
eliminació, i de dos anys quan el seu destí sigui la valorització. En aquest cas serà necessària
la comunicació al Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya. Es pararà
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compte en justificar el lliurament d‟aquests residus als llocs adequats mitjançant la
presentació d‟albarans o factures on s‟especifiquin les quantitats lliurades.
S‟instal·laran a l‟obra contenidors per a la recollida selectiva dels residus inerts següents, a fi
efecte de valoritzar-los :
- Materials d‟origen petri, com formigó en massa, armat, pedra natural, grava, sorra i
vidre.
- Materials metàl·lics com plom, coure, acer, fosa, alumini, etc.
- Plàstics.
Pel que fa als abocaments puntuals de formigó o bé les restes de formigó generat a qualsevol
altre indret de l'obra es traslladaran a l‟abocador adequat o, en cas d‟estar en la traça, es
colgaran. Respecte a l'aigua procedent del rentat de les formigoneres, i com a mesura
preventiva, es condicionarà al llarg de la traça vàries àrees específiques impermeabilitzades
per a destinar-les-hi, i es recollirà i es disposarà finalment a abocador adequat. Aquests punts
de neteja de canaletes seran de fàcil accés, estaran separats aproximadament 2 km segons
la traça dels camins i s‟excavaran amb una profunditat suficient que asseguri que les aigües
de rentat no puguin sobreeixir i estendre‟s per la zona d‟obra, ni filtrar-se a través del sòl; es
pren inicialment una superfície de 2x2 m2 i una profunditat d‟1,50 m. A més
s‟impermeabilitzarà per a evitar la filtració dels lixiviats en el subsòl. Caldrà assegurar-se que
la zona escollida queda fora de la zona de policia en zones properes a lleres públiques, zones
amb servituds de protecció, etc. En cas que calgui delimitar la zona de rentat dins de la zona
de policia es demanarà l‟autorització administrativa corresponent. A continuació es
senyalitzarà degudament la zona de rentat; els camions estaran obligats a dipositar el formigó
sobrant i a rentar la cuba i les canaletes assegurant que l‟aigua de rentat s‟aboca dins la zona
delimitada. En cap cas es permetran rentats fóra de les zones especificades, ni rentats fóra
del recinte de l‟obra. Es deixarà evaporar la fase líquida present a la zona d‟abocament i, un
cop ple el punt de neteja de canaletes, es procedirà a la trituració i retirada a abocador
autoritzat de la crosta de formigó resultant. Finalment caldrà preveure la restitució de l‟espai
on estava situat, recuperant el seu estat inicial.
El punt de neteja específic de cubes de maquinària dins el parc de maquinària serà a les
zones impermeabilitzades amb solera de formigó destinades també les tasques de canvi
d‟olis i proveïment. Totes les zones de rentat de cubes han d‟estar delimitades adequadament
sense afectar a cap llera pública.
En zones urbanes pavimentades s‟efectuaran els rentats en contenidors o altres solucions
tècniques adequades, assegurant-se que els abocaments no es fan a la xarxa de
clavegueram i que els residus generats es gestionen adequadament.
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b.3) Residus no perillosos (no especials) :
El Contractista ha de firmar un contracte amb un gestor autoritzat de Residus No Perillosos,
lliurant-li els residus per al seu correcte transport i valorització o eliminació. D‟acord amb la
legislació i el tipus d‟actuació a realitzar el Contractista haurà de complir amb els següents
requisits :
- Mantenir els residus no perillosos en condicions adequades de seguretat i salut, tenint en
compte el període màxim de magatzematge (Article número 3 de la Llei 10/98 i Article
43.2 de la Llei 10/2000). S‟emmagatzemaran els residus de manera que quedin protegits
de les adversitats meteorològiques.
- Evitar barrejar els residus no perillosos amb residus classificats com a perillosos.
Els residus de tipus vegetal, procedents de tala de matolls, d‟arbres o restauració han de ser
retirats i gestionats adequadament i, en el seu cas es dipositarà en abocadors degudament
autoritzats pel Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya.
Si és possible s‟instal·laran zones o contenidors específics per a la recollida selectiva dels
següents residus per tal de valoritzar-los:
- Paper, cartró.
- Fustes.
- Restes vegetals
Els residus generats en els barracons o casetes d‟obra es dipositaran en un únic contenidor
(bidó), clarament identificat, i el seu contingut es llençarà al contenidor general (verd fosc)
més proper del municipi on es desenvolupa l‟obra.
Si durant el període de les obres es realitzés substitució de pneumàtics, la legislació
específica estableix la prohibició de l‟eliminació de pneumàtics fóra d‟ús per incineració sense
recuperació d‟energia i el seu dipòsit en abocador en el cas de pneumàtics usats sencers,
amb exclusió dels pneumàtics utilitzats com a elements de protecció en abocador o els
reduïts a tires.

4.- ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS
4.1. Introducció
L‟objecte d‟aquest punt és elaborar un Estudi Bàsic de Gestió de Residus Tòxics i Perillosos, en el qual
s‟especifiqui tant el tipus de materials considerats tòxics o perillosos que seran empleats durant les
obres per part del personal o de la maquinària; no és objecte definir lògicament l‟empresa responsable
de la seva retirada, gestió i tractament posterior, tasca que correspondrà a la empresa Contractista en
ANNEX núm. 4.- Estudi de Gestió de residus.
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el seu Pla de gestió de Residus.
D‟acord amb el RD 105/2008, d‟1 de febrer, pel qual es regula la producció i gestió dels residus de
construcció i demolició, amb el present Estudi es busquen el següents fins :
a) Identificació i codificació dels residus segons l‟ 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.
b) Estimació de la quantitat de residus que es generarà, en tones o m3 i per fases d‟obra.
c) Mesures de segregació “in situ”.
d) Previsió de reutilització a la mateixa obra o altres emplaçaments.
e) Operacions de valorització de residus.
f) Destí previst per als residus.
g) Instal·lacions per l‟emmagatzematge, maneig o altres operacions de gestió.
h) Valoració del cost previst per a la correcta gestió dels residus, que formarà part del pressupost
del projecte.

4.2. Estimació i tipologia dels residus
L‟estimació i tipologia dels residus està relacionada amb la seva naturalesa i amb la quantitat que es
preveu generar per poder planificar la seva correcta gestió. Per al present Projecte els residus s‟han de
quantificar per tipologies i fases d‟obra, la seva estimació es fa en tones i metres cúbics i es codifiquen
d‟acord el Catàleg Europeu de Residus, codis CER, segons la llista europea publicada per l‟Ordre
MAM/304/2002, de 8 de febrer.
Tot seguit s‟adjunta en forma de taula uns valors de referència procedents d‟estudis realitzats per les
entitats que han col·laborat en la redacció de la “Guia per a la redacció de l’Estudi de Gestió de
Residus de construcció i enderroc”, entre elles diversos Col·legis professionals, la Gestora de Runes de
Catalunya i l‟Institut de Tecnologia de la Construcció de Catalunya (ITEC). Val a dir que aquesta taula
model es refereix a l‟estimació de residus de construccions d‟edificació. En aquestes condicions,
l‟anàlisi dels diferents capítols d‟obra del projecte que ens ocupa, ens porta directament a considerar la
validesa de la taula presentada, és a dir a considerar sobre quins capítols és aplicable. Així a partir de
l‟estructura del pressupost de l‟obra es comprova com els ràtios de volums (m 3/m2 construït) i de pes
(t/m2 construït) dels residus estimats en la fase de fonamentació i estructures són aplicables als
següents capítols amb certes reserves:
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a) Conduccions, ràtios aplicables sobre:
 El ml de conducció amb canonada de fosa o PVC de diàmetre màxim 200 mm, mitjançant
la conversió de ml a m2 construït multiplicant per l‟amplada de la rasa, 0,30 m.
b) Pous de registre, ràtios aplicables sobre:

ANNEX núm. 4.- Estudi de Gestió de residus.
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 El número de nous pous de registre de 100x100 cm interiors, prefabricats i assentats
sobre una solera de 20 cm de gruix, mitjançant la conversió d‟ut a m 2 multiplicant per 1.
Respecte als residus Especials, la legislació vigent obliga a disposar d‟una zona adequada per a
l‟emmagatzematge d‟aquest tipus de residu i, a més, recomana :
 No tenir-los emmagatzemats a l‟obra més de 6 mesos.
 El contenidor de residus especials s‟haurà de situar en un lloc pla i fóra del trànsit
habitual de la maquinària d‟obra, per tal d‟evitar vessaments accidentals.
 Senyalitzar correctament els diferents contenidors on s‟hagin de situar els envasos dels
productes Especials, tenint en compte les incompatibilitats segons els símbols de
perillositat representats a les etiquetes.
 Tapar els contenidors i protegir-los de les inclemències meteorològiques.
 Emmagatzemar els bidons que contenen líquids perillosos (olis, desencofrants, etc) en
posició vertical i sobre cubetes de retenció de líquids per tal d‟evitar fuites.
Finalment, la taula de la pàgina següent mostra l‟inventari de residus Especials per a les activitats de
nova construcció. En tots el capítols d‟obra, es poden generar residus d‟envasos i draps de neteja
contaminats per substàncies perilloses, absorbents (utilitzats en qualsevol mesura de correcció
d‟abocament accidental de residus perillosos en l‟àmbit de l‟obra), filtres d‟oli de la maquinària.

ANNEX núm. 4.- Estudi de Gestió de residus.
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X
X

X

- Absorbents contaminats (15 02 02), olis usats (13 02
05)

X

En aquestes condicions, a partir dels amidaments principals de l‟obra es pot estimar una quantitat per a
cadascun dels possibles residus a l‟obra, aplicant els ratis de la taula de la pàgina ***, amb una sèrie de
consideracions extretes a partir del de les dades del “Plan nacional de Residuos de Construcción y
Demolición 2001-20006” (Resolució de 14 de juny de 2001, BOE núm. 166 del 12 de juliol) i de
l‟amidament d‟altres residus que es poden generar a l‟obra:
a) Per a l‟estimació dels residus especials totals, en aquest pla es fixa un valor aproximat del 4%
del total de residus de la construcció i, en el còmput es pren el valor mínim del resultant
d‟aplicar el rati disponible i aquest 4% del total de residus.

ANNEX núm. 4.- Estudi de Gestió de residus.
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A més, a criteri de l‟autor del present projecte, es fixa la quantitat d‟absorbents contaminats
(codi 15 02 02) en un 1% dels residus especials resultants del còmput anterior, els olis usats
(codi 13 02 05) en un 2% dels mateixos i, finalment, els envasos buits contaminats (codi 15 01
10) com la resta dels residus especials.
b) En l‟estimació dels residus de plàstic, codi 17 02 03, al valor resultant d‟aplicar els ratis
anteriors se li addiciona el pes o volum corresponent al 5% de l‟amidament dels diferents tubs
de plàstic que apareixen a l‟obra (tub de PVC de diàmetre 160 mm).
c) Finalment, a partir del pla es fixa un percentatge del 7% dels residus totals per als residus
urbans, dels quals s‟estima en un 35% els residus biodegradables.
d) Els residus de naturalesa pètria, amb codi 01 04 09, residus de sorra i argila procedeixen de
l‟escombrat de la calçada actual i càrrega manual per a la retirada de graves, sorres i argila que
puguin haver en determinats trams de la carretera.
Així doncs, la taula següent mostra un resum per fases dels amidaments que computen en l‟estimació
de residus, a partir dels criteris expressats. En aquest sentit cal fer dos aclariments:
1) En aquesta taula hi ha amidaments que computen directament en el valor del residu final, com
són l‟enderroc d‟estructures de formigó i paredat.
2) Als volums resultants de formigó en enderrocs no s‟aplica en el pressupost de gestió de residus
la partida de classificació a peu d‟obra de residus de la construcció (en inerts, no especials i
especials) ja que se suposa que el seu transport a contenidor és immediat a la seva demolició,
sense haver de barrejar-se amb altres residus.
Posteriorment, les següents taules mostren :
1) L‟equivalent de superfícies construïdes per a poder aplicar els ratis anteriors.
2) Els amidaments per fases de formigó in situ (m3), de superfície d‟encofrat (m2) i d‟acer en armat
passiu (kg). Aquest amidaments permeten fer un anàlisis final retrospectiu dels residus
calculats per al formigó, l‟acer i la fusta.
Finalment es mostren les següents taules:
1) Taula per a la definició de la tipologia i estimació de residus segons codificació de l‟Ordre
MAM/304/2002, de 8 de febrer.
2) Resum de residus estimats en tones i m3.
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4.3. Operacions de gestió de residus.
En les operacions finals de gestió de residus, s‟ha de considerar sempre l‟abocament en dipòsits
controlats com a última opció i, s‟ha de tendir, per aquest ordre, a adoptar mesures com la reutilització,
el reciclatge o qualsevol altre tipus de valorització. Per a fer viable aquestes mesures, és recomanable
que la gestió mínima de separació selectiva estigui formada per una destria inicial que faciliti la
segregació dels residus Inerts, dels residus No Especials i dels residus Especials, els quals sempre han
d‟anar separats de la resta. Aquesta classificació en origen a la mateixa obra dels residus augmenta la
possibilitat de valoritzar-los ja que un contenidor amb residus heterogenis té menys opcions de ser
valoritzat que un de residus homogenis que pot ser transportat cap a una central de reciclatge o, fins i
tot, reutilitzat a la mateixa obra en cas que compleixi amb les característiques físico-químiques
exigides.
Quan no és viable la classificació selectiva en origen és obligatori derivar els residus barrejats (inerts i
no especials) cap a instal·lacions on es faci un tractament previ i des d‟on el residu pugui ser tramès a
un gestor autoritzat per a la seva valorització o, en el cas més desfavorable, cap a l‟abocament a dipòsit
controlat. En aquest sentit, el RD 105/2008, d‟1 de febrer, indica com s‟ha de preveure una separació
en obra de les següents fraccions, quan de forma individualitzada per a cadascuna d‟elles, la quantitat
prevista de generació per al total d‟obra superi les següents quantitats:
 Formigó : 160 tones.
 Maons, teules, ceràmics : 80 tones.
 Metall : 4 tones.
 Fusta : 2 tones.
 Vidre : 2 tones.
 Plàstic : 1 tona.
 Paper i cartró : 1 tona.
A l‟hora de programar les operacions de gestió de residus, tant internes a l‟obra com externes a ella cal
tenir en compte una sèrie de premisses :
a) El tipus de separació selectiva dels residus a l‟obra i el nombre de contenidors en funció de
factors com poden ser les possibilitats de reutilització, les tipologies de residu, ubicació de
l‟obra, la possibilitat de tenir una planta matxucadora a l‟obra, etc i dels condicionants anteriors
del RD 105/2008. A la documentació gràfica adjunta es proposen les ubicacions disponibles
per a realitzar la separació selectiva, tant des del punt de vista geogràfic de localització com
d‟afecció a espais sensibles per un abocament accidental de residus sobre el medi. La
separació selectiva es preveu en el parc de maquinària i consta del següent nombre de
contenidors:
1 contenidor per a inerts de formigó
1 contenidor per a inerts d‟asfalt
1 contenidor per a metalls
ANNEX núm. 4 Gestió de residus.
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1 contenidor per a fusta
1 contenidor per a plàstic
1 contenidor per a paper i cartró
1 bidó de 200 l per a residus especials (olis usats i absorbents contaminats)
b) La quantitat de material reutilitzat i reciclat in situ a l‟obra procedent del reciclatge in situ dels
residus petris generats en el mateix emplaçament i la quantitat de material petri que s‟evita
portar a abocador.
c) Les dades sobre el destí dels residus, corresponents a dades dels gestors de les instal·lacions
de valorització, separació, transferència o de dipòsits controlats (distància i proximitat). A
continuació es mostra per a cada fase el destí dels residus segons tipologia.
Destí dels residus segons tipologia
Inerts

Quantitat estimada
Tones

3

m

Gestor
Codi

Nom

Reciclatge

---

---

---

---

Planta de transferència

---

---

---

---

Planta de selecció

---

---

---

---

63,38

42,25

---

Dipòsit controlat de Cerdanya

Dipòsit
Residus no especials

Quantitat estimada
Tones

3

m

Gestor
Codi

Nom

Reciclatge de metall

0,95

0,63

---

Dipòsit controlat de Cerdanya

Reciclatge de fusta

0,64

1,07

---

Dipòsit controlat de Cerdanya

Reciclatge de plàstic
Reciclatge de papercartró
Reciclatge altres

0,22

0,24

---

Dipòsit controlat de Cerdanya

0,00

0,00

---

Dipòsit controlat de Cerdanya

---

---

---

---

Planta de transferència

---

---

---

---

Planta de selecció

---

---

---

---

3,26

3,62

---

Dipòsit controlat de Cerdanya

Dipòsit
Residus especials
Instal·lació de gestió de
residus especials

Quantitat estimada
Tones
0,11

3

m

0,22

5. PRESSUPOST DE L’ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS
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6. PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS
I - PARTIDES D'OBRA DE DESPESES INDIRECTES
I2 - DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS
I2R - GESTIÓ DE RESIDUS
I2R2 - CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS
I2R5 - TRANSPORT DE RESIDUS A MONODIPÒSIT O CENTRE AUTORITZAT
I2R6 - CÀRREGA I TRANSPORT DE RESIDUS A MONODIPÒSIT O CENTRE AUTORITZAT
I2RA - DISPOSICIÓ DE RESIDUS A MONODIPÒSIT O CENTRE AUTORITZAT
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I - PARTIDES D'OBRA DE DESPESES INDIRECTES
I2 - DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS
I2R - GESTIÓ DE RESIDUS
I2R2 - CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
I2R24200.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Operacions de càrrega i transport, o de transport amb temps d‟espera per a la càrrega, de terres,
material d‟excavació i residus de la construcció i operacions de tria dels materials sobrants i de rebuig
que es generen a l‟obra, o en un enderroc, per tal de classificar-los en funció del lloc on es dipositaran o
es reutilitzaran.
S'han considerat els tipus següents:
- Classificació dels materials sobrants i de rebuig en funció del lloc on es dipositaran o es reutilitzaran.
RESIDUS ESPECIALS:
Els materials potencialment perillosos han d‟estar separats per tipus compatibles i emmagatzemats en
bidons o contenidors adequats, amb indicació del tipus de perillositat.
CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS:
Han d‟estar classificats en contenidors o espais separats els materials inerts, com ara restes de
formigó, morters, ceràmica, etc.. els materials orgànics, com ara fustes, cartrons, etc., els metàl·lics, els
plàstics i els materials potencialment perillosos, com ara pintures, dissolvents, etc..
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES I RESIDUS:
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:
La manipulació dels materials s‟ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del mateix.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS:
m3 de volum realment classificat d‟acord amb les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
ANNEX núm. 4 Gestió de residus.
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 Llei 22/2011, de 28 de juliol, de Residus i sòls contaminats
 Reial decret 105/2008, d‟1 de febrer, pel qual es regula la producció i la gestió dels residus de
la construcció i demolició.
 Reial Decret 952/1997 de 20 de juny, pel qual es modifica el reglament per a la execució de la
Llei 20/1986 de 14 de maig, bàsica de Residus Tòxics i Perillosos, aprovat mitjançant Real
Decret 833/1988 de 20 de juliol.
 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.

I2R5 - TRANSPORT DE RESIDUS A MONODIPÒSIT O CENTRE AUTORITZAT
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
I2R5K000,I2R5PL00.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Operacions de càrrega i transport, o de transport amb temps d‟espera per a la càrrega, de terres,
material d‟excavació i residus de la construcció i operacions de tria dels materials sobrants i de rebuig
que es generen a l‟obra, o en un enderroc, per tal de classificar-los en funció del lloc on es dipositaran o
es reutilitzaran.
S'han considerat els tipus següents:
- Transport o càrrega i transport de residus dins de l‟obra amb camió o dúmper
- Transport o càrrega i transport de residus de la construcció a centre de reciclatge, a monodipòsit, a
abocador específic o a centre de recollida i transferència, amb contenidor o amb camió
- Subministrament de bidó per a emmagatzemar residus potencialment perillosos.
- Càrrega i transport fins a centre de recollida o transferència de bidons amb residus potencialment
perillosos.
CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES I RESIDUS:
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes condicions
de seguretat suficients.
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Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar alteracions perjudicials del
material.
El trajecte que s'ha de recórrer ha de complir les condicions d'amplària lliure i de pendent adequades a
la maquinària que s'utilitzi.
RESIDUS ESPECIALS:
Els materials potencialment perillosos han d‟estar separats per tipus compatibles i emmagatzemats en
bidons o contenidors adequats, amb indicació del tipus de perillositat.
A L'OBRA:
Transport de terres i material d'excavació o del rebaix, o residus de la construcció, entre dos punts de la
mateixa obra o entre dues obres.
Les àrees d'abocada han de ser les que defineixi la DF.
L'abocada s'ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats.
Les característiques de les terres han d'estar en funció del seu ús, han de complir les especificacions
del seu plec de condicions i cal que tinguin l'aprovació de la DF.
A CENTRE DE RECICLATGE, A MONODIPÒSIT, A ABOCADOR ESPECÍFIC O A CENTRE DE
RECOLLIDA I TRANSFERÈNCIA:
S'han de transportar a l'abocador autoritzat tots els materials procedents de l'excavació que la DF no
accepti com a útils, o siguin sobrants.
El transportista ha de lliurar un certificat on s‟indiqui el lloc d‟abocament, la classificació del centre on
s‟ha fet l‟abocament i la quantitat de material de cada tipus que s‟ha abocat.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi transportar, proveït
dels elements que calen per al seu desplaçament correcte.
Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin pèrdues en els trajectes
utilitzats.
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:
La manipulació dels materials s‟ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del mateix.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
TRANSPORT DE TERRES O RESIDUS INERTS O NO ESPECIALS:
ANNEX núm. 4 Gestió de residus.
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m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat amb
el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol altre acceptat
prèviament i expressament per la DF.
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador.
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:
Es considera un increment per esponjament d'un 35%.
RESIDUS ESPECIALS:
unitat de quantitat de bidons o contenidors subministrats i transportats al centre de recollida.
TRANSPORT DE RESIDUS ESPECIALS:
La unitat d‟obra inclou tots els canons, taxes i despeses per la disposició de cada tipus de residu al
centre corresponent.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
 Llei 22/2011, de 28 de juliol, de Residus i sòls contaminats
 Reial decret 105/2008, d‟1 de febrer, pel qual es regula la producció i la gestió dels residus de
la construcció i demolició.
 Reial Decret 952/1997 de 20 de juny, pel qual es modifica el reglament per a la execució de la
Llei 20/1986 de 14 de maig, bàsica de Residus Tòxics i Perillosos, aprovat mitjançant Real
Decret 833/1988 de 20 de juliol.
 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.

I2R6 - CÀRREGA I TRANSPORT DE RESIDUS A MONODIPÒSIT O CENTRE AUTORITZAT
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
I2R650G0.
ANNEX núm. 4 Gestió de residus.
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Operacions de càrrega i transport, o de transport amb temps d‟espera per a la càrrega, de terres,
material d‟excavació i residus de la construcció i operacions de tria dels materials sobrants i de rebuig
que es generen a l‟obra, o en un enderroc, per tal de classificar-los en funció del lloc on es dipositaran o
es reutilitzaran.
S'han considerat els tipus següents:
- Transport o càrrega i transport de residus dins de l‟obra amb camió o dúmper
- Transport o càrrega i transport de residus de la construcció a centre de reciclatge, a monodipòsit, a
abocador específic o a centre de recollida i transferència, amb contenidor o amb camió.
CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES I RESIDUS:
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes condicions
de seguretat suficients.
Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar alteracions perjudicials del
material.
El trajecte que s'ha de recórrer ha de complir les condicions d'amplària lliure i de pendent adequades a
la maquinària que s'utilitzi.
A L'OBRA:
Transport de terres i material d'excavació o del rebaix, o residus de la construcció, entre dos punts de la
mateixa obra o entre dues obres.
Les àrees d'abocada han de ser les que defineixi la DF.
L'abocada s'ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats.
Les característiques de les terres han d'estar en funció del seu ús, han de complir les especificacions
del seu plec de condicions i cal que tinguin l'aprovació de la DF.
A CENTRE DE RECICLATGE, A MONODIPÒSIT, A ABOCADOR ESPECÍFIC O A CENTRE DE
RECOLLIDA I TRANSFERÈNCIA:
S'han de transportar a l'abocador autoritzat tots els materials procedents de l'excavació que la DF no
accepti com a útils, o siguin sobrants.
ANNEX núm. 4 Gestió de residus.
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El transportista ha de lliurar un certificat on s‟indiqui el lloc d‟abocament, la classificació del centre on
s‟ha fet l‟abocament i la quantitat de material de cada tipus que s‟ha abocat.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi transportar, proveït
dels elements que calen per al seu desplaçament correcte.
Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin pèrdues en els trajectes
utilitzats.
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:
La manipulació dels materials s‟ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del mateix.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
TRANSPORT DE TERRES O RESIDUS INERTS O NO ESPECIALS:
m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat amb
el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol altre acceptat
prèviament i expressament per la DF.
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador.
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:
Es considera un increment per esponjament d'un 35%.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
 Llei 22/2011, de 28 de juliol, de Residus i sòls contaminats
 Reial decret 105/2008, d‟1 de febrer, pel qual es regula la producció i la gestió dels residus de
la construcció i demolició.
 Reial Decret 952/1997 de 20 de juny, pel qual es modifica el reglament per a la execució de la
Llei 20/1986 de 14 de maig, bàsica de Residus Tòxics i Perillosos, aprovat mitjançant Real
Decret 833/1988 de 20 de juliol.
 Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s‟aprova el Text refós de la Llei reguladora
dels residus.
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 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.

I2RA - DISPOSICIÓ DE RESIDUS A MONODIPÒSIT O CENTRE AUTORITZAT
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
I2RA6110,I2RA6210,I2RA8420,I2RA8620.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Operacions de càrrega i transport, o de transport amb temps d‟espera per a la càrrega, de terres,
material d‟excavació i residus de la construcció i operacions de tria dels materials sobrants i de rebuig
que es generen a l‟obra, o en un enderroc, per tal de classificar-los en funció del lloc on es dipositaran
o es reutilitzaran.
S'han considerat els tipus següents:
- Descàrrega i emmagatzematge dels residus de l‟obra en un lloc especialitzat, d‟acord amb el tipus de
residu.
DISPOSICIÓ DE RESIDUS:
Cada material, en funció de la seva classificació de tipus de residu, s‟ha de disposar en un lloc adequat,
legalment autoritzat per al tractament o emmagatzematge d‟aquell tipus de residu.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:
La manipulació dels materials s‟ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del mateix.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
DISPOSICIÓ DE RUNA O RESIDUS INERTS:
m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l‟abocador o centre de recollida corresponent.
DISPOSICIÓ DE RESIDUS NO ESPECIALS O ESPECIALS:
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kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l‟abocador o centre de recollida corresponent.
DISPOSICIÓ DE RESIDUS:
La unitat d‟obra inclou tots els canons, taxes i despeses per la disposició de cada tipus de residu al
centre corresponent.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
 Llei 22/2011, de 28 de juliol, de Residus i sòls contaminats
 Reial decret 105/2008, d‟1 de febrer, pel qual es regula la producció i la gestió dels residus de
la construcció i demolició.
 Reial Decret 952/1997 de 20 de juny, pel qual es modifica el reglament per a la execució de la
Llei 20/1986 de 14 de maig, bàsica de Residus Tòxics i Perillosos, aprovat mitjançant Real
Decret 833/1988 de 20 de juliol.
 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.
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DECRET 89/2010, Regulador de la producció i gestió de residus de la construcció,i enderroc
DECRET 21/2006 Adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència als edificis

IDENTIFICACIÓ DE L'EDIFICI
Obra:
Situació:

Projecte de Reconstrucció d'un mur de contenció

Municipi :

Alp

Travessia de Ponent
Comarca :

AVALUACIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS RESIDUS
Materials d'excavació (es considerin o no residus, mesurats sense esponjament)
Codificació residus LER
Ordre MAM/304/2002
grava i sorra compacta
grava i sorra solta
argiles
terra vegetal
pedraplè
terres contaminades
170503
altres

totals d'excavació

Pes

Volum

328,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

164,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

328,00

3

t

164,00 m

Destí de les terres i materials d'excavació
no es considera residu
Els materials d'excavació que es reutilitzin a la mateixa obra o en
una altra d'autoritzada, no es consideren residu sempre que el seu
reutilització
nou ús pugui ser acreditat. En una mateixa obra poden coexistir mateixa obra
altra obra
terres reutilitzades i terres portades a abocador
no
si

és residu
abocador

no

Residus d'enderroc
Codificació residus LER
Ordre MAM/304/2002

2

Pes/m

2

Volum aparent/m

Pes

2

(tones/m )

3

Volum aparent

2

(tones)

(m /m )

3

(m )

obra de fàbrica

170102

0,542

0,000

0,512

0,000

formigó

170101

0,084

67,500

0,062

27,000

petris

170107

0,052

44,100

0,082

31,500

metalls

170407

0,004

0,000

0,001

0,000

fustes

170201

0,023

0,000

0,066

0,000

vidre

170202

0,001

0,000

0,004

0,000

plàstics

170203

0,004

0,000

0,004

0,000

guixos

170802

0,027

0,000

0,004

0,000

betums

170302

0,009

20,475

0,001

26,250

fibrociment

170605

0,010

0,525

0,018

0,210

definir altres:

-

0,000

-

0,000

altre material 1

0,000

0,000

0,000

0,000

altre material 2

0,000

0,000

0,000

totals d'enderroc

0,7556

0,000
3

84,96 m

0,7544

132,60 t

Residus de construcció
2
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La Cerdanya

Codificació residusPes/m
LER
2
(tones/m )
Ordre MAM/304/2002

sobrants d'execució
obra de fàbrica
formigó
petris
guixos
altres

170102
170101
170107

170802

embalatges
fustes
plàstics
paper i cartró
metalls

170201
170203
170904
170407

2

Volum aparent/m

Pes

3

Volum aparent
3
(m )

2

(m /m )

0,0500

(tones)
0,0258

0,0896

0,0269

0,0150
0,0320
0,0020
0,0039
0,0010

0,0110
0,0109
0,0024
0,0012
0,0003

0,0407
0,0261
0,0118
0,0097
0,0013

0,0122
0,0078
0,0035
0,0029
0,0004

0,0380

0,0013

0,0285

0,0086

0,0285
0,0061
0,0030
0,0004

0,0004
0,0005
0,0002
0,0002

0,0045
0,0104
0,0119
0,0018

0,0014
0,0031
0,0036
0,0005

totals de construcció

3

0,04 m

0,03 t

INVENTARI DE RESIDUS PERILLOSOS.
Dins l'obra s'han detectat aquests residus perillosos, els quals es separaran i gestionaran per separat per evitar que contamimin altres
residus

altres

Materials de construcció que contenen amiant

-

especificar

-

Residus que contenen hidrocarburs

-

especificar

-

Residus que contenen PCB

-

especificar

-

Terres contaminades

-

especificar

-

Enderroc, Rehabilitació,
Ampliació

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS
)

minimització

2 / 6 RESIDUS Enderroc,Rehabilitació i Ampliació

Oficina Consultora Tècnica. Col·legi d’Arquitectes de Catalunya desembre de 2011. V5 ( Font: "Guia d'aplicació del Decret 201/1994 - Programa LIFE- ITEC"

gestió dins obra

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

si
-

1.- S'ha previst reutilitzar en obra parts dels materials que es retiren
2.- S'han optimitzat les seccions resistents de pilars, jàsseres, parets, fonaments, etc.
3.- L'adequació de l'edifici al terreny, genera un equilibri de moviments de terres
4.- El sistema constructiu és industrialitzat i prefabricat, es munta en obra sense generar gairebé residus
5.6.OBRA. a l'obra es duran a terme les accions següents

si
si
si
-

1.- Emmagatzematge adient de materials i productes
2.- Conservació de materials i productes dins el seu embalatge original fins al moment de la seva utilització
3.- Els materials granulars (graves, sorres, etc.) es dipositaran en contenidors rígids o sobre superfícies dures
4.5.-

6.ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ REUTILITZABLES
3

0,00 t

0,00 m

0,00 t

0,00 m

0,00 t

0,00 m

altres :

0,00 t

0,00 m

Total d'elements reutilitzables

0,00 t

0,00 m

fusta en bigues reutilitzables
fusta en llates, tarimes, parquets reutilitzables o reciclables
acer en perfils reutilitzables

3
3
3

3

GESTIÓ (obra)
Terres
Excavació / Mov. terres

Volum
3

m (+20%)
terra vegetal
graves/ sorres/ pedraplè
argiles
altres
terres contaminades

0
196,8
0
0
0

Total

196,8

reutilizació
a la mateixa obra
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Terres per a l'abocador
a altra autoritzada
0,00
196,80
0,00
0,00
196,80

3

(m )
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

SEPARACIÓ DE RESIDUS A OBRA. Cal separar individualitzadament en les fraccions seguents si la generació per cadascú
d'ells a l'obra supera les quantitats de ...
R.D. 105/2008
Formigó
Maons, teules i ceràmics
Metalls
Fusta
Vidres
Plàstics
Paper i cartró
Especials*

tones
Projecte
80
67,51
40
0,01
2
0,00
1
0,00
1
0,00
0,50
0,00
0,50
0,00
inapreciable inapreciable

cal separar
no
no
no
no
no
no
no
si

tipus de residu
inert
inert
no especial
no especial
no especial
no especial
no especial
especial

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

Malgrat no ser obligada per tots els tipus de residus, s'han previst operacions de destria i recollida selectiva dels residus a
l'obra en contenidors o espais reservats pels següents residus
R.D. 105/2008
projecte*
no

no

no

si

Contenidor per Metalls

no

si

Contenidor per Fustes

no

si

Contenidor per Plàstics

no

si

no

si

Contenidor per Formigó
Inerts Contenidor per Ceràmics (maons,teules...)

No especials Contenidor per Vidre
Contenidor per Paper i cartró

no

si

Contenidor per Guixos i altres no especials

no

no

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

si

* A la cel·la projecte apareixen per defecte les dades del R.D. 105/2008. Es permet la posibilitat d'incrementar les fraccions que se separen, per poder-ne
millorar la gestió, però en cap cas es permet no separar si el R.D. ho obliga.
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gestió fora obra
pressupost

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

-

Instal·lacions de reciclatge i/o valorització

-

Dipòsit autoritzat de terres,enderrocs i runes de la construcció

si

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

Terres
Runes

Diposit Prullans
Diposit Prullans

codi del gestor

Pedrera El Serrat 25727 Prullans
Pedrera El Serrat 25727 Prullans

E-1101.09
E-1101.10

PRESSUPOST
S'ha considerat pel càlcul del pressupost estimatiu :

Costos*

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

Classificació a obra: entre 12-16 €/m

3

12,00
5,00

3

Un esponjament mig de tot tipus de residu del 35%

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

La distància mitjana al abocador : 15 Km
Els residus especials i perillosos en bidons de 200 l.
3
Contenidors de 5 m per cada tipus de residu

Abocador: runa neta (separada): entre 4-10 €/m
3
Abocador: runa bruta (barrejat): entre 15-25 €/m

Lloguer de contenidors inclòs en el preu

Gestor terres: entre 5-15 €/m

La gestió de terres inclou la seva caracterització***

Gestor terres contaminades: entre 70-90 €/m

3

4,00
15,00

Especials**: num. transports a 200 €/ transport

0

3

5,00
3

70,00

* Els preus recollits per l'OCT s'han obtingut dels abocadors i valoritzadors de Catalunya, que han subministrat dades (2008-2009)
** Malgrat ser de dificil quantificació, sempre hi haurà residus especials a obra, per tant sempre caldrà una previsió de nombre de transports per la seva
correcta gestió
*** La caracterització de terres o de qualsevol residu, permet saber amb exactitut quins elements contaminants o no, i amb quines proporcions hi són
presents (dins el cost s'ha previst una caracterització, independentment del volum de terres. Cost de cada caracterització 1.000 euros)

RESIDU

Volum

Excavació

m3 (+20%)

Classificació
3
12,00 €/m

Transport
3
5,00 €/m

Terres

0,00

1000,00

100,00

Terres contaminades

0,00

-

-

Valoritzador / Abocador
3
5,00 €/m

0,00
0,00

runa neta

Construcció

m3 (+35%)

3
70,00 €/m

runa bruta

3
4,00 €/m

15,00 €/m3

Formigó

36,46

-

182,30

-

Maons i ceràmics

0,02

0,20

0,08

0,07

-

Petris barrejats

42,53

-

212,65

-

637,95

Metalls

0,00

0,01

0,00

0,00

-

Fusta

0,00

0,02

0,01

0,01

-

Vidres

0,00

0,00

-

0,00

-

Plàstics

0,00

0,05

0,02

0,02

-

Paper i cartró

0,00

0,06

0,02

0,02

-

Guixos i no especials

0,00

-

0,02

-

0,07

-

-

Altres

0,00

0,00

Perillosos Especials

35,72

428,65

428,99

546,91

1.428,84

495,11

0,11

2.613,76

Elements Auxiliars
Casetes d'emmagatzematge

0,00

Compactadores

0,00

Matxucadora de petris

0,00

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

0,00
0,00
0,00

El pressupost estimatiu de la gestió de residus és de :

El volum dels residus és de :

El pressupost de la gestió de residus és de :

3.537,98 €

3
85,00 m

3.537,98 euros
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documentació gràfica

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

CONTENIDOR 9 M

3

3

Contenidor 9 m . Apte per a formigó, ceràmics, petris i fusta

CONTENIDOR 5 M

3

unitats

-

unitats

-

unitats

2

AMB TAPES

3

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

CONTENIDOR 5 M 3

3

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

CONTENIDOR 200 L

CONTE NIDOR 1000 L

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

2

Bidó 200 L .Apte per a residus especials
unitats
-

El Reial Decret 105/2008, estableix que cal facilitar plànols de les instal·lacions previstes per a emmagatzematge, maneig, separació i
altres operacions de gestió dels residus dins l'obra, si s'escau.
Donada la tipologia del projecte i per tal de no duplicar informació, aquests plànols d'instal·lacions previstes són a:
Estudi de Seguretat i Salut

-

Annex 1 d'aquest Estudi de Gestió de Residus

si

Posteriorment aquests plànols poden ser objecte d'adaptació a les característiques particulars de l'obra i els seus sistemes d'execució,
previ acord de la direcció facultativa.
A més dels elements descrits, tal i com consta al pressupost, a l'obra hi haurà altres instal·lacions com :

Casetes d'emmagatzematge

-

Compactadores

-

Matxucadora de petris

-

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

-

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS
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tècniques
Les operacions destinades a la tria, classificació, transport i disposició dels residus generats a obra, s’ajustaran al
que determina el Pla de Gestió de Residus elaborat per el Contractista, aprovat per la Direcció Facultativa i
acceptat per la Propietat.
Aquest Pla ha estat elaborat en base a l'Estudi de Gestió de Residus, que s’inclou al projecte.
Si degut a modificacions en l’execució de l’obra o d’altres, cal fer modificacions a la gestió en obra dels residus,
aquestes modificacions es documentaran per escrit i seran aprovades si s’escau per la Direcció Facultativa i
se’n donarà comunicació per a la seva acceptació a la Propietat.

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS

Enderroc, Rehabilitació,

6 / 6 RESIDUS Enderroc,Rehabilitació i Ampliació
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fiança

FIANÇA
FIANÇA MUNICIPAL SEGONS DECRET 89/2010

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

Previsió inicial de l'Estudi

Percentatge de reducció per
minimització

Total excavació (tones)

Previsió final de
l'Estudi

0,00 T

Total construcció i enderroc (tones)

0,00 T

132,63 T

60,00 %

53,05 T

Si per les previsions del Pla de gestió de residus (que ha d'elaborar el contractista), es modifiquen les previsions de
generació de residus, per causa de modificació dels procediments de treball o en l'execució de les obres, aquest
document s'actualizarà i les noves dades es faran arribar a :

L'Ajuntament d'/de Alp

Càlcul de la fiança
Residus d'excavació *
Residus de construcció i enderroc *

0,00 T

11 euros/T

0,00 euros

132,63 T

11 euros/T

1458,90 euros

PES TOTAL DELS RESIDUS
Total fiança **

132,6 Tones
1.458,90 euros

* Trasvassar les dades dels totals d' excavació i construcció de la Previssió final de L'Estudi (apartat superior)
** Fiança mínima 150€
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ANNEX núm. 5
CONTROL DE QUALITAT.
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Índex:
1.- GENERALITATS.
2.- PROPOSTA D’ASSAIGS I CADÈNCIES.
3.- PLA DE CONTROL VALORAT.

1.- GENERALITATS.
Abans de l'inici de les obres, el Contractista presentarà a la Direcció d'Obra una campanya de proves i assaigs
de les diferents unitats d'obra i materials per a la seva aprovació. Així mateix el Contractista proposarà tres
laboratoris homologats per a la realització de l'esmentada campanya, dels quals la Direcció d'Obra designarà el
que jutgi més oportú. La Direcció d'Obra podrà no obstant, designar un laboratori homologat si desestima els
proposats.
Els assaigs es realitzaran d'acord amb les Normes actuals d'assaig del Laboratori de Transport i Mecànica del
Sòl, les de l'Institut Eduardo Torroja de la Construcció i del Ciment i les que successivament puguin ser
d'aplicació.
Si les companyies de serveis fixen un subministrador i/o instal.lador dels materials, el contractista ho haurà
d'acceptar, sense que això sigui motiu de cap reclamació econòmica per part del contractista.
El Contractista abonarà als laboratoris respectius, a les tarifes oficialment aprovades, tots els assaigs que es
realitzin fins al límit de l'u per cent (1 %) del Pressupost d'Execució Material. En cas de resultats negatius, el cost
dels assaigs fins que resultin positiu aniran a càrrec del contractista i no computaran en aquest 1%.
El tipus d’inspecció i d’assaigs a realitzar s’especifiquen en el cas dels materials al Capítol 2 del “Plec de
prescripcions Tècniques Particulars“.

ANNEX núm. 5- Control de qualitat.
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2.- PROPOSTA D’ASSAIGS I CADÈNCIES.

EXCAVACIÓ I EXPLANACIÓ
OBJECTE:
Comprovar que la superfície d’assentament d’un sòl, desprès de l’excavació, compleixi amb la Normativa Vigent.
NORMATIVA:
(PG-4)

ASSAIGS I TOLERÀNCIES

El no compliment d'alguna de les especificacions serà condició suficient per a rebutjar el material.
Tipus Capa
de Sòl màx.
cms
0
1,5
<25%
1 o 0 10
amb
CBR>
5
2o1
8
amb
CBR1
0
3
8
T
S1
S2
SC

< 40
< 65
< 40

Matèria
Orgàn.
%
> 0,6 < 2 %
LL 9
<1%

< 30

< 10

0

> 10

< 30

< 10

0

> 20

L.L.

2/3
Tonga.
8
< 35
½ Ton
*
8
< 35
½ Ton
*

I.P.

Densitat
Proctor
kg/dm3
> 1,45
> 1,75

Infló
CBR

Passa
0,080
%

> 5

< 2%

< 35 %

0

< 25 %

C.B.R

Passa
25 U.
%

Ciment
o Calç
%

Passa
21 U.
%

So3
%

> 2%

> 20%
*
> 20%
*

<1%
*
<1%
*

R2
k/cm2

> 3

< 25%
< 10%

< 15
*
< 15
*

<1%

> 1,75

> 5
a 7 di
> 10
a
7
dies

< 50%
*
< 35 %
*

>3%

CONTROL DELS MATERIALS
Per cada 2.500 m2 o per zona

2,- EQUIVALENTS DE SORRA
1,- PROCTOR NORMAL

Per cada 5.000 m2 o per zona

1,- A. GRANULOMÈTRIC
1,- LIMITS D’ATTERBERG

Per cada 10.000 m2 o per zona

1,- C.B.R.

CONTROL DE LA COMPACTACIÓ
La compactació exigida serà del 95 % d'acord amb l'assaig amb l'assaig del P.N.
Cada 100 m. s'efectuarà
1,- DENSITAT
1,- HUMITAT

ANNEX núm. 5- Control de qualitat.
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TERRAPLENS
DEFINICIÓ:
Consisteix en l’extensió i compactació de sòls procedents de l’excavació, en zones d’extensió tal, que permeti
l’utilització de maquinària d’alt rendiment.
NORMATIVA:
(PG-4)
MATERIALS:
Els materials a emprar en els terraplens, seran sòls o materials locals que s’obtindran de les excavacions
realitzades en l’obra o dels préstecs.
CLASSIFICACIÓ DELS TERRAPLENS
D’acord amb les característiques els sòls es classifiquen en: Sòls Inadequats, Sòls Tolerables, Sòls Adequats i
Sòls Seleccionats.
El no compliment d'alguna de les especificacions serà suficient per a rebutjat el material.
SÒLS
SÒLS
INADEQUATS
TOLERABLES
No compleixen amb les - Menys del 25 % en
condicions dels sòls pes d’àrids de mida
tolerables
> a 15 cm.

- LL < 40

o

SÒLS
ADEQUATS
- Sense pedres de mida
> 10 cm.
- Menys del 35 % en
pes de partícules de
mida de < 0,08 mm

SÒLS
SELECCIONATS
- Sense pedres de mida
> 8 cm.
- Menys del 25 % en
pes de partícules de
mida < 0,08 mm

- LL < 40

-

LL

< 30

-

IP

< 10

LL < 65 o
IP > 0,66 L – 9
- Densitat proctor
> 1,450
- CBR > 3

- CBR > 5

- Matèria Orgànica
< 2%

- Matèria Orgànica
< 1%

- CBR > 10 ( sòls no
inflables)
- Sense matèria
orgànica

CONTROL DELS MATERIALS
Per cada 1.000 m3 de material, o un cop al dia

1,- PROCTOR MODIFICAT

Per cada 5.000 m3 de material, o cada 3 dies

1,-ANÀLISIS GRANULOMÈTRIC

Per cada 10.000 m3 de material, o un cop per
setmana.

1,- C.B.R.
1,- MATÈRIA ORGÀNICA.

COMPACTACIONS
Cada 100 m. s'efectuarà

1,- DENSITAT
1,- HUMITAT

ANNEX núm. 5- Control de qualitat.
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SUBBASES GRANULARS
DEFINICIÓ:
Es defineix com a subbase granular a la capa de material granular situada entre la base del ferm i l’explanada.
Els materials seran àrids naturals o procedents del matxaqueix o de trituració d’àrids de gravera o grava natural,
escòries, sòls seleccionats, o materials locals, excents d’argila, marges u altres materials estranys.
NORMATIVA:
(PG-3)

ASSAIGS I TOLERÀNCIES:

Son d’obligatorietat compliment pels materials que formen les subbases granulars, el no compliment d'algunes
de les especificacions serà condició suficient per a rebutjar el material.
A. GRANULOMETRIC(NLT 104):
La fracció cernida pel garbell 0,080 UNE, serà menor que els 2/3 de la fracció cernida pel garbell 0,40 en pes.
El tamany màxim no passarà de la ½ de l’espessor de la capa compactada
La corba granulomètrica dels materials, estarà compresa dins dels següents límits:

GARBELLS
UNE
50
25
10
5
2
0,40
0,080

CERNIT

PONDERAL

TRAFIC PESAT O MIG
S1
S2

100
30 - 65
25 - 30
15 - 45
8 - 20
2 - 8

100
75 - 95
40 - 75
30 - 60
20 - 45
15 - 30
5 - 15

ACUMULAT

(%)

TRAFIC

S3

S4

LEUGER
S5

100
50 - 85
25 - 65
25 - 50
15 - 30
5 - 15

100
60 - 60
50 - 85
40 - 70
25 - 45
10 - 20

100
55 - 65
40 - 100
20 - 50
6 - 20

S6
100
70 - 100
55 - 100
30 - 70
8 - 25

COEFICIENT DE DESGAST (NLT-149):
El Coeficient de desgast dels àrids serà < a 50
INDEX CBR (NLT-111):
L’índex del C.B.R., serà > a 20
PLASTICITAT (NLT-105-6):
En subbases per a tràfics pesats o mig, el material serà no plàstic.
En subbases per a tràfic lleuger el material serà:
Límit Líquid < a 25.
Índex de plasticitat serà < a 6.
EQUIVALENT DE SORRA:
(NLT-113)

L’equivalent de sorra serà > a 25.

MATÈRIA ORGÀNICA:
(NLT-117)

No hi haurà matèria orgànica.

PLACA DE CÀRREGA (NLT-357):
En subbases i amb un graó de càrrega de 0,5 Kgf/cm2,el mòdul de Compressibilitat serà de 800 Kgf/cm2.

ANNEX núm. 5- Control de qualitat.
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COMPACTACIÓ:
La compactació exigida en les subbases granulars, serà > al 95 % del P.M.
CONTROL DELS MATERIALS:
Per cada 750 m3 de material o un cop al dia

1,- PROCTOR MODIFICAT.
1,- A.GRANULOMÈTRIC.
2,- EQUIVALENTS DE SORRA.

Per cada 1.500 m3 de material o un cop cada
2 dies.

1,- PLASTICITAT

Per cada 4.500 m3 o un cop per setmana.

1,- C..B.R.
1,- COEFICIENT DE DESGAST.

BASES GRANULARS
DEFINICIÓ:
Es defineix tot-ú artificial, a la mescla d’àrids, total o parcialment matxacats, en la que la granulometria del
conjunt dels elements que la formen es de tipus continu.
NORMATIVA: (PG-3)

ASSAIGS I TOLERÀNCIES

Son d’obligatorietat compliment pels materials que formen la tot-ú.
El no compliment d'alguna de les especificacions, serà condició suficient per a rebutjar el material.
CARES DE FRACTURA (PG-4):
Els materials procediran del matxaqueix i de la trituració d’àrids de gravera o grava natural.
La fracció retinguda en el garbell 5 UNE, deurà tindre com a mínim, un 50 % en pes d’elements matxacats que
presentin 2 o mes cares de fractura.
L’àrid estarà format per elements nets, sòlids i resistents d’uniformitat raonable, excents de pols, brutícia,
argila i altres matèries estranyes.
A. GRANULOMÈTRIC (NLT-104):
La fracció cernida pel garbell 0,080 UNE, serà inferior a la meitat de la fracció cernida pel garbell 0,40 UNE,
en pes. El tamany màxim no passarà de la meitat de l’espessor de la capa compactada.
La corba granulomètrica dels materials estarà en:
GARBELLS
UNE
50
40
25
20
10
5
2
0,40
0,080

ANNEX núm. 5- Control de qualitat.

CERNIT
Z1
100
70 - 100
55 - 85
50 - 80
40 - 70
30 - 60
20 - 45
10 - 30
5 - 15

PONDERAL

ACUMULAT
Z2
100
70 - 100
60 - 90
45 - 75
30 - 60
20 - 45
10 - 30
5 - 15

(%)

Z3
100
70 50 35 20 10 5 -

100
80
65
45
30
15
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COEFICIENT DE DESGAST:
(NLT-149)

El coeficient de desgast dels àrids, serà < a 35.
En tràfics T0 I T1, El coeficient serà < a 30.

PLASTICITAT
(NLT-105-6)

El material serà no plàstic.

EQUIVALENT DE SORRA
(NLT-113)

L’ equivalent de sorra serà > a 30
En tràfics T0 i T1, l’equivalent serà > a 35.

INDEX DEL C.B.R.:
(NLT-111)

L’índex del C.B.R., serà > a 80

PLACA DE CÀRREGA:
(NLT-357)

En bases amb un graó de càrrega de 1,0 Kgf/cm2, el
mòdul de compressibilitat serà de 1.000 Kgf/cm2

CONTROL DELS MATERIALS
Per cada 750 m3 de material o un cop al dia

1,- PROCTOR MODIFICAT.
1,- A. GRANULOMÈTRIC.
2,- EQUIVALENTS DE SORRA.

Per cada 1.500 m3 de material o un cop cada
2 dies.

1,- PLASTICITAT.

Per cada 4.500 m3 o un cop per setmana

1,- C.B.R.
1,- COEFICIENT DE DESGAST
2,- CARES DE FRACTURA

MATÈRIES DE CONTROL DE LES CAPES DE BASE:
Les matèries objecte de control de la capes de base son:
- Materials constituents.
- Comprovació de la superfície d'assentament.
- Extensió.
- Compactació.
CONTROL DELS MATERIALS CONSTITUENTS:
Es comprovarà mitjançant un estudi d'identificació, que el material a utilitzar compleixi amb l'establert en el Plec
de Prescripcions Tècniques Particulars del Projecte. Els assaigs a efectuar seran:
1,- Anàlisis Granulomètric V.H.
1,- Plasticitat.
1,- Equivalent de sorra.
1.- C.B.R.
1,- Matèria orgànica.
S'examinaran els acopis procedents de la descàrrega dels camions, rebutjant aquells que, presentin restes de
terra vegetal, matèria orgànica, excés d'humitat, segregació, etc.
CONTROL DE LA SUPERFÍCIE D'ASSENTAMENT:
Es comprovarà que la superfície d'assentament de la capa de tot-ú artificial, tingui la densitat debuda, efectuantse els següents assaigs i controls:
- Inspecció visual.
ANNEX núm. 5- Control de qualitat.
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- Observació de l'efecte del pas d'un camió carregat.
- Assaigs de densitats, en les zones en que es cregui que existeix una descompactació.
CONTROL DE L'EXTENSIÓ:
Es vigilarà que l'extensió de les capes, compleixin les condicions establertes en el Plec de Prescripcions
Tècniques Particulars, així com:
- Que el gruix de la tot-ú, tingui com a mínim 15 cms, amb les amplades mitges adients.
- Que no hi hagi cap mena de segregació o contaminació del tot-ú.
CONTROL DE LA COMPACTACIÓ:
Es comprovarà que la compactació de cada capa compleixi amb les condicions establertes en el Plec de
Prescripcions Tècniques Particulars del Projecte.
La compactació exigida serà del 100 % d'acord amb l'assaig del P.M., efectuant-se una densitat cada 100 m.

REG D’EMPRIMACIÓ
DEFINICIÓ:
Es defineix com a reg d’emprimació a l’aplicació d’un lligam bituminós amb una capa no bituminosa, prèviament
a l’extensió sobre aquesta d’una capa bituminosa.
NORMATIVA:
(PG-3)
ASSAIGS I TOLERÀNCIES:
ÀRIDS:
L’Àrid a emprar serà sorra natural procedent del matxaqueix o de la mescla d’ambdós materials, estaran excents
de pols, brutícia, argil·les, etc.
En el moment de l’extensió, l’àrid no deurà tindre mes d’un 2 % d’aigua lliure. Aquest límit podria arribar fins al
4 %, si s’emprea emulsió asfàltica.
MATERIALS:
El Plec de Prescripcions Particulars, fixarà el lligam bituminós a emprar que, en general, estarà inclòs entre els
que s’indiquen a continuació:
BQ 30
FM-100 i FM-150
EAR-0, ECR-0, EAL, ECL

Quitrans.
Betums fluïdificats.
Emulsions bituminoses.

A. GRANULOMÈTRIC:
La totalitat del material pasarà pel garbell 5 UNE.
(NLT-104)
CONTROL DELS MATERIALS
Àrid de cobertura:
Per cada 100 m3 de material

ANNEX núm. 5- Control de qualitat.
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Per cada 25 m3 de material
o fracció.

1,- DETERMINACIÓ DE L’HUMITAT.

REG D’ADHERÈNCIA
DEFINICIÓ:
Es defineix com a reg d’adherència, a l’aplicació d’un lligam bituminós sobre una capa bituminosa, prèviament a
l’extensió, sobre aquesta, d’un altra capa bituminosa.
NORMATIVA:
(PG-3)
MATERIALS: El Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, fixarà el lligam bituminós a emprar que, en
general, estarà inclòs entre els que a continuació s’indiquen:
AQ-38
Quitrans
FR-100, FR-150
Lligams fluidificats.
EAR-0, ER-0, EAR-1, ECR-1. Emulsions bituminoses

MESCLES BITUMINOSES EN CALENT
DEFINICIÓ:
Es defineix com a mescla bituminosa en calent, a la combinació d’àrids i d’un lligam bituminós, essent precís
escalfar previament els àrids i el lligam. La mescla s’extendrà i compactarà a una temperatura superior a la de
l’ambient.
NORMATIVA: (PG-3)
ASSAIGS I TOLERÀNCIES
Son condicions generals d’obligat compliment pels materials integrants de les mescles bituminoses en calent.
CARES DE FRACTURA (PG-3):
L’àrid gros serà de matxaqueix i de trituració d’àrid de gravera o de grava natural, en aquest cas el rebuig del
garbell 5 UNE, deurà tindre, com a mínim, un 75 %, en pes d’elements matxacats que presentin 2 o mes cares
de fractura.
DESGAST (NLT-149):
El coeficient de desgast dels àrids serà inferior a 30 en capes intermitja o de rodadura.
PULID ACCELERAT (NLT-174-175):
El C.P.A. en capes de rodadura serà com a mínim de 0,45 centèsimes en carreteres per a tràfic pesat i de
0,40 centèsimes en els restants casos.
INDEX DE LAJAS:
(NLT-354)

L’index de lajas, serà inferior als límits indicats:

40
25
20
12,5
10
ANNEX núm. 5- Control de qualitat.
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a 25 mm.
a 20 mm.
a 12,5 mm.
a 10 mm.
a 6,3 mm.

<
<
<
<
<

Index
a 40
a 35
a 35
a 35
a 35
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Els ferms sotmesos a tràfic pesat, l’index de lajas deurà d’esser < a 30.
ADHESIVITAT (NLT-166):
L’adhesivitat de l’àrid amb el lligam, desprès d’ haver-lo sotmès a l’immerssió amb aigua, l’àrea de cobertes
serà estimada com a superior si es mes del 95 %.
IMMERSSIÓ-COMPRESSIÓ (NLT-162):
La pèrdua de la resistència de l’àrid, no serà superior al 25 %.
Àrid fí
ADHESIVITAT:
(NLT-355)

L’adhesivitat dels àrids serà superior a 4.

DESGAST (NLT-149):
L’àrid fí procedent del matxaqueix s’obtindrà del material que el coeficient de desgast compleixi amb les
condicions exigides per a l’àrid gros.
IMMERSSIÓ-COMPRESSIÓ:
(NLT-162)

La pèrdua de resistència de l’àrid, serà inferior al 25 %.
Filler

A. GRANULOMÈTRIC:La corba granulomètrica del filler estarà dins dels següents fusos:
(NLT-104)
Garbells
0,63
0,16
0,080

Fus (%)
100
90 - 100
75 - 100

DENSITAT APARENT:La densitat aparent del filer estarà compresa entre 0,5 i 0,8 gr/cm3.
(NLT-176)
C. D’EMULSIBILITAT:

El coeficient d’emulsibilitat del filer serà inferior a 0,6 dècimes. (NLT-180)

EQUIVALENT DE SORRA (NLT-113):
L’equivalent de sorra serà superior a 40, en capes de base, i de 45 en capes intermitja i rodadura.
Altres assaigs:
A. GRANULOMÈTRIC (NLT-104):
El percentatge del pes total de la mostra en el garbell 0,080 UNE, no passarà del 15 %.
B. MATÈRIA ORGÀNICA:

No hi haurà matèria orgànica. (NLT-117)

C. D’ACTIVITAT DEL FILLER:
Quan menor es el coeficient, millor es la qualitat d’aquest, des de el punt de
vista de l’activitat hidrofílica.
Un filler acceptable tè un coeficient < a 1.
Un llim argilós tè un coeficient entre 2 i 3.
Un filler amb un contingut d’argila perjudicial tè un coeficient entre el 5 i el 7.
Lligams:

ANNEX núm. 5- Control de qualitat.
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TIPUS DE LLIGAMS:

Lligam dur:
Lligam semidur:
Lligam semitou:
Lligam tou:
Lligam fluid:

30 - 60
80 - 100
180 - 200
200 - 300
300 - 350

DUCTILITAT DEL LLIGAM:
La ductilitat del lligam a 25 º C., serà entre 0 i 5 cm. pels lligams durs, entre
10 i 15 cms. pels lligams semidurs i de 100 cms. pels tous.
PUNT DE REBLANIMENT:
(NLT-125)

El punt de reblaniment, dels diferents lligams estarà entre:
Lligams durs
65º i 120ºC.
Lligams semi durs
50º i 60º C.
Lligams tous
40º i 50º C.

PUNT D’INFLAMACIÓ I COMBUSTIÓ:
(NLT-127)

El punt d’inflamació i de combustió de lligam estarà
comprès entre:
Lligams durs
230º i 270º C.
Lligams semi durs
250º i 285º C.
Lligams tous
220º i 250º C.
Lligams viscosos
200º i 230º C.
Lligams liquids
27º i 34º C.
Assaigs als paviments:

Determinació de la resistència al lliscament d'un paviment.
Mesura de la textura superficial pel mètode del cercle de la sorra.
Mesura de la regularització superficial amb regle rodant de tres metres.
Caracterització mitjançant l'assaig càntebre de perdua per desgast.
Mesura de les flexions mitjançant l'assaig amb la viga de "Benkelman".

ANNEX núm. 5- Control de qualitat.

NLT-175.
NLT-335.
NLT-334.
NLT-352.
NLT-356.
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CAPES DE BASE

Tipus de
Mescles

Groses
Obertes

UNE
ASTM
G-12
G-20
G-25
A-12
A-20
A-25

40
1 1/2

25
1

100

100
75-95

100

100
65-90

20
3/4
100
75-95
65-85
100
65-90
55-80

GARBELLS
12,5
1/2
75-95
55-75
47-67
65-90
45-70
30-55

FUSOS (%)
NECESSARIS UNE
10
5
3/8
4
62-82
30-48
47-67
28-46
40-60
26-44
50-75
20-40
35-65
13-35
23-48
10-30

- ASTM
2,5
8
20-35
20-35
20-35
5-20
5-20
5-20

0,63
30
8-20
8-20
8-20

0,32
50
5-14
5-14
5-14

0,16
80
3-9
3-9
3-9

0,080
200
2-5
2-5
2-5
2-4
2-4
2-4

Porcentatge
de
LLigam

3,0 - 5,0
3,0 - 5,0
3,0 - 5,0
2,5 - 4,5
2,5 - 4,5
2,5 - 4,5

CAPES INTERMITGES

Tipus de
Mescles

Denses

S. Denses
Grosses

UNE
ASTM
D-12
D-20
D-25

40
1 1/2

25
1

100

100
80-95

S-12
S-20
S-25
G-12
G-20
G-25

ANNEX núm. 5- Control de qualitat.

100

100
80-95

100

100
75-95

20
3/4
100
80-95
75-90
100
80-95
75-80
100
75-95
65-85

GARBELLS
12,5
1/2
80-95
65-80
62-77
80-95
65-80
60-75
75-95
55-75
47-67

FUSOS (%)
NECESSARIS UNE
10
5
3/8
4
72-87
50-65
60-75
47-62
57-72
45-60
71-86
60-75
55-70
62-82
47-67
40-60

46-62
43-58
40-55
30-48
28-46
26-44

- ASTM
2,5
8
35-50
35-50
35-50

0,63
30
18-30
18-30
18-30

0,32
50
13-23
13-23
20-35

0,16
80
7-15
7-15
7-15

0,080
200
4-8
4-8
4-8

30-45
30-45
30-45
20-35
20-35
20-35

15-25
15-25
15-25
8-20
8-20
8-20

10-18
10-18
10-18
5-14
5-14
5-14

6-13
6-13
6-13
3-9
3-9
3-9

3-7
3-7
3-7
2-5
2-5
2-5

12

Porcentatge
de
LLigam

4,0 - 6,0
4,0 - 6,0
4,0 - 6,0
3,5 - 5,5
3,5 - 5,5
3,5 - 5,5
3,0 - 5,0
3,0 - 5,0
3,0 - 5,0
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CAPES DE RODADURA
FUSOS (%)

Tipus de
Mescles

Denses
S. Denses

UNE
ASTM
D-12
D-20
D-25
S-12
S-20
S-25

40
1 1/2

25
1

100

100
80-95

100

100
80-95

ANNEX núm. 5- Control de qualitat.

20
3/4
100
80-95
75-90
100
80-95
75-80

GARBELLS
12,5
1/2
80-95
65-80
62-77
80-95
65-80
60-75

NECESSARIS UNE
10
5
3/8
4
72-87
50-65
60-75
47-62
57-72
45-60
71-86
47-62
60-75
43-58
55-70
40-55

- ASTM
2,5
8
35-50
35-50
35-50
30-45
30-45
30-45

13

0,63
30
18-30
18-30
18-30
15-25
15-25
15-25

0,32
50
13-23
13-23
13-23
10-18
10-18
10-18

0,16
80
7-15
7-15
7-15
6-13
6-13
6-13

0,080
200
4-8
4-8
4-8
3-7
3-7
3-7

Porcentat
ge
de
LLigam
4,0 - 6,0
4,0 - 6,0
4,0 - 6,0
3,5 - 5,5
3,5 - 5,5
3,5 - 5,5
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MATÈRIES DE CONTROL EN LES MESCLES BITUMINOSES EN CALENT
Les matèries objecte de control seràn les següents:
- Control de la superfície d'assentament.
- Control de l'extensió.
- Control de la compactació.
CONTROL DE LA SUPERFÍCIE D'ASSENTAMENT:
Les operacions objecte de control seràn, visuals i d'execució, comprovant-se:
- L'observació del pas d'un camió carregat sobre la superfície.
- L'eliminació de totes les partícules sueltes de la superfície.
CONTROL DE L'EXTENSIÓ:
Es comprovarà:
- La temperatura ambient.
- La temperatura de la mescla en la descàrrega.
- Comprovació de les característiques de la capa: espesor i amplades.
CONTROL DE LA COMPACTACIÓ:
Es vigilarà:
- El procès de la compactació.
QUALITAT:
Es realitzaran els següents assaigs de la mescla:
2,- Assaigs Marshall.
2,- Continguts de lligam.
2,- Anàlisis Granulométrics dels àrids extrets.
1,- Testimoni de cada 100 m. de paviment.
1,- Densitat corresponent a cada testimoni extret.
UNITAT

TRÀFIC

CARACTERISTIQUES
PESAT
Max.
75
1.000 *
Min.
Nombre de cops per cara
ESTABILITAT

Kgf.

DEFORMACIÓ

mm.

VUITS EN LA MESCLA

LLEUGER
Min.
Max.
50
500

2

3,5

2

3,5

2

4

3 **
3 **
3 **

5
6
8

3
3
3

5
8
8

3
3
3

5
8
8

%

Mescles D.S.G. 12
Mescles D.S.G. 20
Mescles D.S.G. 25
* En capes de base aquest valor serà de 750 Kgf.
** Valor minim desitjable, 4 %.
ANNEX núm. 5.- Control de qualitat.

750

MIG
Max.
75

%

Capa de rodadura.
Capa intermitja
Capa de base
VUITS EN ELS ÀRIDS

Min.

15
14
13

15
14
13

15
14
13
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Les toleràncies admissibles, respecte de la fòrmula de treball, seran les següents:
Arids i filler:
Garbells superiors al 2,5 UNE ..........................................
Garbells entre el 2,5 UNE i el 0,16 UNE .......................
Garbell 0,080 UNE ...........................................................

+ 4 % del pes total dels àrids.
+ 3 % del pes total dels àrids.
+ 1 % del pes total dels àrids.

Lligam:
Lligam ............................................................................................... + 0,3 % del pes total dels àrids.
CONTROL DELS MATERIALS
En el lloc de procedència:
Per cada 2.000 m3 d'àrid gros, tamany superior
al garbell 2,5 UNE, o una vegada per setmana.

1,- C.P.A.
1,- ADHESIVITAT
1,- DENSITAT RELATIVA
1,- ABSORCIÓ

Per cada 10.000 m3 d'àrid gros o un cop al mes.

1,- C.P.A.(Capes de rodadura)

Per cada 2.000 m3 d'àrid fí, tamany que passa
pel garbell 2,5 UNE, o un cop per setmana.

1,- ADHESIVITAT
1,- DENSITAT RELATIVA
1,- ABSORCIÓ

Per cada 100 m3 de cada tamany d'àrid classificat
o un cop per setmana.
Per cada 1.000 m3 de cada tamany d'àrid classificat,
o un cop per setmana.

1,- A. GRANULOMÈTRIC

Per cada 10.000 m3 del conjunt d'àrids o un cop per
setmana.

1,-IMMERSSIÓ COMPRESSIÓ

1,- INDEX DE LAJAS
1,- CARES DE FRACTURA

En acopits de central:
Filler:
Una vegada al dia
Un cop per setmana

1,- A. GRANULOMÈTRIC
1,- DENSITAT APARENT

Lligam bituminós:
De cada partida rebuda a l'obra

1,-PENETRACIÓ

CONTROL DE FABRICACIÓ
Mescla d'àrids en fred
Per cada 1.000 Tn. de mescla o fracció corresponent
a un dia.

2,- A. GRANULOMÈTRIC
2,- E. DE SORRA

Àrids classificats en calent
Per cada 1.000 Tn. de mescla o un cop al día.
ANNEX núm. 5.- Control de qualitat.

1,- A. GRANULOMÈTRIC (Per cada tamany d'àrid)
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Mescla bituminosa
Per cada 1.000 Tn. de mescla o fracció corresponent
a un día.

2,-CONTINGUTS DE LLIGAM
2,- A. GRANULOMÈTRICS
2,- MARSHALLS

Cada 15 dies

1,-IMMERSSIÓ-COMPRESSIÓ

De tots els camions que surten de la planta. CONTROLS DE TEMPERATURES
CONTROL DE COMPACTACIÓ
Per cada 1.000 Tn. de mescla compactada o fracció
diaria.

4,- DENSITATS
4,- PROPORCIÓ DE VUITS

FORMIGÓ EN MASSA I ARMAT
DEFINICIÓ:
Formigó es la mescla de ciment, aigua , àrids i ocasionalment additius i addicions amb unes proporcions ja
estudiades per tal d'aconseguir la resistència desitjada.
NORMATIVA:
(EHE-2008)

ASSAIGS I TOLERÀNCIES

Son d'obligatorietat compliment, el no compliment d'alguna de les especificacions serà condició suficient per a
rebutjat la partida de formigó.
CONSISTÈNCIA (UNE 83313):
El no compliment de la docilitat del formigó, serà condició suficient per a rebutjar la partida de formigó.
La docilitat del formigó serà la necessaria, per a que, amb el mètodes previstos de compactació, el formigó
envolti les ferralles i ompli els encofrats sense produïr coqueres.
ROTURES A COMPRESSIÓ (UNE 83304):
La resistència característica minima serà de 200 kp/cm
La rotura a compressió de les provetes de formigó, deurà d'esser entre el 65 i el 70 % de la fck del formigó als 28
dies.
En funció dels resultats obtinguts dels lots de formigó, s'efectuarant els següents assaigs informatius, per estimar
la resistència del formigó possat a l'obra.
- Estudi escleromètric.
UNE 83307
- Impulsos ultrasonics.
UNE 83308
- Extracció de testimonis.
UNE 83302
- Prova de càrrega estàtica
UNE 7457
La quantitat d'assaigs a realitzar anirà en funció del control elegit (normal, exhaustiu o reduït)

3.- PLA DE CONTROL VALORAT.
El pressupost estimat per la execució dels assajos es de 300€

ANNEX núm. 5.- Control de qualitat.
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ANNEX núm. 6
JUSTIFICACIÓ DE PREUS UNITARIS

ANNEX núm. 6.- Justificació de preus unitaris
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A continuació s’especifica la justificació de preus amb la relació de cost horari de la mà d’obra i de la
maquinària necessària i el cost unitari dels materials a peu d’obra.
Per cada unitat d’obra es justifica la composició del preu amb les hores necessàries de mà d’obra,
maquinària i les unitats dels diferents materials que la composen.
S’indiquen els costos directes i indirectes de cada preu, amb el % de cost indirecte.
La justificació de preus s’ha realitzat amb el programa “TCQ2000 “ de l’Institut de tecnologia de la
Construcció de Catalunya (ITEC).

ANNEX núm. 6.- Justificació de preus unitaris
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

1

MÀ D'OBRA
CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU

A0112000

h

Cap de colla

24,43 €

A0121000

h

Oficial 1a

23,92 €

A0123000

h

Oficial 1a encofrador

23,90 €

A0124000

h

Oficial 1a ferrallista

23,90 €

A0127000

h

Oficial 1a col·locador

24,00 €

A012H000

h

Oficial 1a electricista

24,72 €

A012M000

h

Oficial 1a muntador

23,92 €

A012N000

h

Oficial 1a d'obra pública

23,90 €

A012P000

h

Oficial 1a jardiner

28,01 €

A0133000

h

Ajudant encofrador

19,88 €

A0134000

h

Ajudant ferrallista

19,88 €

A0137000

h

Ajudant col·locador

21,31 €

A013U001

h

Ajudant

20,48 €

A0140000

h

Manobre

19,88 €

A0150000

h

Manobre especialista

16,68 €
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

2

MAQUINÀRIA
CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU

C1101100

h

Compressor amb un martell pneumàtic

17,48 €

C1101200

h

Compressor amb dos martells pneumàtics

16,58 €

C1105A00

h

Retroexcavadora amb martell trencador

58,81 €

C1311120

h

Pala carregadora mitjana sobre pneumàtics, de 117 kW

48,24 €

C1311270

h

Pala carregadora mitjana sobre erugues, de 119 kW

67,54 €

C1311440

h

Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t

87,04 €

C1313330

h

Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t

56,95 €

C1315020

h

Retroexcavadora mitjana

51,99 €

C131U025

h

Retroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o equivalent

46,83 €

C1331100

h

Motoanivelladora petita

64,87 €

C13350C0

h

Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t

75,40 €

C133A030

h

Compactador duplex manual de 700 kg

11,36 €

C133M0Q0

H

MINICARREGADORA SOBRE PNEUMATICS AMB
ACCESSORI ANIVELLADOR

28,04 €

C1501800

h

Camió per a transport de 12 t

33,15 €

C15018U0

h

Camió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3)

38,27 €

C1501900

h

Camió per a transport de 20 t

41,54 €

C1502E00

h

Camió cisterna de 8 m3

47,06 €

C1503300

h

Camió grua de 3 t

48,15 €

C1700006

h

Vibrador intern de formigó

C1702D00

H

Camió cisterna per a reg asfàltic.

C1704200

h

Mesclador continu per a morter preparat en sacs

C1709B00

H

Estenedora per a paviments de mescla bituminosa.

35,21 €

C170D0A0

H

Compactador de pneumàtics DYNAPAC CP-132.

44,54 €

C170E000

h

Escombradora autopropulsada

41,62 €

C170H000

h

Màquina tallajunts

10,69 €

C2005000

h

Regle vibratori

CZ12U00A

h

Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal

1,71 €
21,12 €
1,42 €

5,56 €
17,23 €
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

3

MATERIALS
CODI

UA

DESCRIPCIÓ

B0111000

m3

Aigua

B0332300

t

B0371000

PREU
1,71 €

Grava de pedrera de pedra granítica, de 12-18 mm

19,07 €

m3

Tot-u natural

18,61 €

B0372000

m3

Tot-u artificial

16,24 €

B051E201

t

Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE
80305, en sacs

160,16 €

B0552100

kg

Emulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum
asfàltic, per a reg d'adherència tipus C60B3/B4
ADH(ECR-1)

0,41 €

B0552470

kg

Emulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum
asfàltic, per a reg d'imprimació tipus C60BF4 IMP amb
un contingut de fluidificant >3%, segons UNE-EN
13808

0,39 €

B060U110

m3

Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20
mm, inclòs transport a l'obra

57,19 €

B064300B

m3

Formigó HM-20/B/20/I de consistència tova, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició I

86,51 €

B065E60B

m3

Formigó HA-30/B/20/IIa de consistència tova, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició IIa

80,00 €

B065E60C

m3

Formigó HA-30/P/20/IIa de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

87,18 €

B06NLA2B

m3

Formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3
de ciment, consistència tova i grandària màxima del
granulat 20 mm, HL-150/B/20

82,99 €

B06NN14C

m3

Formigó d'ús no estructural de resistència a
compressió15 N/mm2, consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40

57,13 €

B0710150

t

Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en
sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

32,25 €

B0710250

t

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

29,51 €

B0710280

t

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

31,07 €

B0911000

kg

Adhesiu d'aplicació a dues cares de cautxú sintètic

3,98 €

B0911200

kg

Adhesiu d'aplicació a dues cares de cautxú sintètic
compatible amb el poliestirè

4,35 €

B0A12U00

kg

Filferro acer galvanitzat

1,87 €
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

4

MATERIALS
CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU

B0A14200

kg

Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm

1,16 €

B0A31000

kg

Clau acer

1,34 €

B0A61600

u

Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis

0,15 €

B0B2A000

kg

Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >=
500 N/mm2

0,59 €

B0B34234

m2

Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME
15x15 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080

2,45 €

B0D21030

m

Tauló de fusta de pi per a 10 usos

0,39 €

B0D625A0

cu

Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150
usos

9,28 €

B0D81680

m2

Plafó metàl·lic de 50x250 cm per a 50 usos

1,17 €

B0DZA000

l

Desencofrant

2,75 €

B0DZP600

u

Part proporcional d'elements auxiliars per a plafons
metàl·lics, de 50x250 cm

0,50 €

B2RA71H1

t

Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon
sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció inclòs, segons la LLEI 8/2008, de residus
de formigó inerts amb una densitat 1,48 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi
170101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

17,77 €

B7C2U100

m2

Placa de poliestirè expandit de densitat nominal 20
kg/m3 de 10 mm de gruix

1,23 €

B7J1U005

m

Perfil elastomèric d'ànima circular de 250 mm
d'amplada, per a junt de dilatació intern

14,51 €

B7J204D0

m

Junt expansiu en contacte amb l'aigua, de cautxú, de
secció 2x1 cm

5,06 €

B97422ER

m

Peces prefabricades de formigó en forma concava,
40x48x10 cm,

21,88 €

B9B11211

u

Borada formada amb peces de formigó de 13x25x10
cm,

1,00 €

B9H112E1

t

Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf
BC 50/70 D, amb betum millorat amb cautxú, de
granulometria densa per a capa de trànsit i granulat
granític

83,93 €

B9H11B52

t

Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 bin
B 50/70 S, amb betum asfàltic de penetració, de
granulometria semidensa per a capa intermèdia i
granulat calcari

82,08 €

BBP1U001

m

Tanca d'1,5 m d'alçària d'acer galvanitzat, amb malla
electrosoldada de 40x40 mm i 3 mm de diàmetre

2,74 €

BBPZU001

u

Pal de tub d'acer galvanitzat de 2 m d'alçària, per a
tanca metàl·lica, inclòs part proporcional d'angle

9,52 €
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MATERIALS
CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU

BD5L15A0

m2

Làmina drenant nodular de polietilè d'alta densitat, amb
nòduls de 8 mm d'alçària aproximada i una resistència
a la compressió aproximada de 180 kN/m2

2,98 €

BD5Z5AC0

u

Bastiment i reixa concava de fosa dúctil, per a
embornal, de 400x480 mm classe D400 segons norma
UNE-EN 124 i 15 dm2 de superfície d'absorció

129,00 €

BD7F4370

m

Tub de PVC de 200 mm de diàmetre nominal de pared
compacta i junta elàstica, classe 41, sèrie 5 de color
teula, autoportant, i col·locat al fons de la rasa

11,81 €

BOEMBORN

u

Caixa prefabricada per a embornal de 40x30x40 cm,
amb parets de 15 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I
sobre solera de 15 cm de formigó HM-20/P/20/I

26,80 €
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ELEMENTS COMPOSTOS
CODI

UA

DESCRIPCIÓ

D0B2A100

kg

Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat
a taller B500S, de límit elàstic >= 500 N/mm2

PREU
Rend.: 1,000

0,85 €

Preu €

Unitats

Parcial

Import

Mà d'obra:
A0124000

h

Oficial 1a ferrallista

0,005 /R x

23,90000 =

0,11950

A0134000

h

Ajudant ferrallista

0,005 /R x

19,88000 =

0,09940

Subtotal...

0,21890

0,21890

Materials:
B0A14200

kg

Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm

B0B2A000

kg

Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >=
500 N/mm2

0,0102

x

1,16000 =

0,01183

1,050

x

0,59000 =

0,61950

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

0,63133
1,00%

0,63133
0,00219

COST DIRECTE

0,85242

COST EXECUCIÓ MATERIAL

0,85242
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

P- 1

ED5L15A3

m2

Làmina drenant nodular de polietilè d'alta densitat, amb
nòduls de 8 mm d'alçària aproximada i una resistència
a la compressió aproximada de 180 kN/m2, fixada
mecànicament sobre parament vertical

PREU
Rend.: 0,913

5,89 €

Preu €

Unitats

Parcial

Import

Mà d'obra:
A0127000

h

Oficial 1a col·locador

0,060 /R x

24,00000 =

1,57722

A0137000

h

Ajudant col·locador

0,030 /R x

21,31000 =

0,70022

Subtotal...

2,27744

2,27744

Materials:
B0A61600

u

Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis

2,000

x

0,15000 =

0,30000

BD5L15A0

m2

Làmina drenant nodular de polietilè d'alta densitat, amb
nòduls de 8 mm d'alçària aproximada i una resistència
a la compressió aproximada de 180 kN/m2

1,100

x

2,98000 =

3,27800

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

3,57800
1,50%

3,57800
0,03416

COST DIRECTE

5,88960

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

P- 2

m3

F2135323

5,88960

Rend.: 0,933

Enderroc de mur de formigó armat, amb compressor i
càrrega manual i mecànica de runa sobre camió
Unitats

39,82 €

Preu €

Parcial

Import

Mà d'obra:
A0140000

h

Manobre

0,500 /R x

19,88000 =

10,65380

A0150000

h

Manobre especialista

0,800 /R x

16,68000 =

14,30225

Subtotal...

24,95605

24,95605

Maquinària:
C1101200

h

Compressor amb dos martells pneumàtics

0,400 /R x

16,58000 =

7,10825

C1313330

h

Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t

0,121 /R x

56,95000 =

7,38580

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

14,49405
1,50%

14,49405
0,37434

COST DIRECTE

39,82444

DESPESES INDIRECTES 0,00%

P- 3

m

F216R243

COST EXECUCIÓ MATERIAL

39,82444

Rend.: 1,000

3,59 €

Enderroc de reixat metàl·lic de fins a 2 m d'alçària, com
a màxim, i enderroc de daus de formigó, a mà i amb
compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre
camió o contenidor
Unitats

Preu €

Parcial

Mà d'obra:
A0140000

h

Manobre

0,050 /R x

19,88000 =

0,99400

A0150000

h

Manobre especialista

0,100 /R x

16,68000 =

1,66800

Import
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU
Subtotal...

2,66200

2,66200

Maquinària:
C1101200

h

Compressor amb dos martells pneumàtics

C1311440

h

Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t

0,050 /R x

16,58000 =

0,82900

0,0007 /R x

87,04000 =

0,06093

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

0,88993
1,50%

0,88993
0,03993

COST DIRECTE

3,59186

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

P- 4

m

F2191305

3,59186

Rend.: 1,000

Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb
compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre
camió o contenidor

3,89 €

Preu €

Unitats

Parcial

Import

Mà d'obra:
A0150000

h

Manobre especialista

16,68000 =

0,100 /R x

Subtotal...

1,66800
1,66800

1,66800

Maquinària:
C1101200

h

Compressor amb dos martells pneumàtics

0,050 /R x

16,58000 =

0,82900

C1313330

h

Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t

0,024 /R x

56,95000 =

1,36680

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

2,19580
1,50%

2,19580
0,02502

COST DIRECTE

3,88882

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

P- 5

m2

F2194AL5

3,88882

Rend.: 0,966

Demolició de paviment de formigó, de fins a 20 cm de
gruix i més de 2 m d'amplària amb retroexcavadora
amb martell trencador i càrrega sobre camió
Unitats

8,85 €

Preu €

Parcial

Import

Maquinària:
C1105A00

h

Retroexcavadora amb martell trencador

0,030 /R x

58,81000 =

1,82640

C1311440

h

Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t

0,078 /R x

87,04000 =

7,02807

Subtotal...

COST DIRECTE

8,85447

8,85447

8,85447

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

8,85447
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

P- 6

F2194JK5

m2

Demolició de paviment de canal prefabricada de
formigó col·locada sobre formigó, de fins a 20 cm de
gruix i fins a 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb
martell trencador i càrrega sobre camió

PREU
Rend.: 1,000

7,43 €

Preu €

Unitats

Parcial

Import

Maquinària:
C1105A00

h

Retroexcavadora amb martell trencador

0,078 /R x

58,81000 =

4,58718

C1313330

h

Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t

0,050 /R x

56,95000 =

2,84750

Subtotal...

7,43468

COST DIRECTE

7,43468

7,43468

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

P- 7

u

F21H1641

7,43468

Rend.: 1,000

Desmuntatge de llumenera, columna exterior,
accessoris i elements de subjecció, enderroc de
fonament de formigó a mà i amb compressor, aplec per
a posterior aprofitament i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor

123,25 €

Preu €

Unitats

Parcial

Import

Mà d'obra:
A012H000

h

A0140000

h

A0150000

h

1,000 /R x

24,72000 =

24,72000

Manobre

0,560 /R x

19,88000 =

11,13280

Manobre especialista

1,125 /R x

16,68000 =

18,76500

Oficial 1a electricista

Subtotal...

54,61780

54,61780

Maquinària:
C1101100

h

Compressor amb un martell pneumàtic

1,125 /R x

17,48000 =

19,66500

C1503300

h

Camió grua de 3 t

1,000 /R x

48,15000 =

48,15000

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

67,81500
1,50%

67,81500
0,81927

COST DIRECTE

123,25207

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

P- 8

m3

F221CA20

123,25207

Rend.: 0,938

Excavació i càrrega de terra en terreny no classificat,
amb mitjans mecànics
Unitats

3,30 €

Preu €

Parcial

Import

Mà d'obra:
A0140000

h

Manobre

0,010 /R x

19,88000 =
Subtotal...

0,21194
0,21194

0,21194

Maquinària:
C1311120

h

Pala carregadora mitjana sobre pneumàtics, de 117 kW

0,060 /R x

48,24000 =
Subtotal...

3,08571
3,08571

3,08571
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU
DESPESES AUXILIARS

1,50%

0,00318

COST DIRECTE

3,30083

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

P- 9

m3

F2226123

3,30083

Rend.: 0,843

Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m
de fondària, en terreny no classificat, amb
retroexcavadora i càrrega mecànica del material
excavat

12,76 €

Preu €

Unitats

Parcial

Import

Mà d'obra:
A0140000

h

Manobre

19,88000 =

0,080 /R x

Subtotal...

1,88660
1,88660

1,88660

Maquinària:
C1313330

h

Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t

56,95000 =

0,1606 /R x

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

10,84955
10,84955

1,50%

10,84955
0,02830

COST DIRECTE

12,76445

DESPESES INDIRECTES 0,00%

P- 10

m3

F2261C0F

COST EXECUCIÓ MATERIAL

12,76445

Rend.: 0,842

6,32 €

Terraplenada i piconatge de terra seleccionada de la
pròpia excavació, en tongades de fins a 25 cm, amb
una compactació del 95 % del PM

Preu €

Unitats

Parcial

Import

Maquinària:
C1311120

h

Pala carregadora mitjana sobre pneumàtics, de 117 kW

0,040 /R x

48,24000 =

2,29169

C13350C0

h

Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t

0,045 /R x

75,40000 =

4,02969

Subtotal...

6,32138

COST DIRECTE

6,32138

6,32138

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

P- 11

m2

F227A00F

6,32138

Rend.: 0,862

Repàs i piconatge de sòl de rasa de més de 0,6 i
menys d'1,5 m d'amplària, amb compactació del 95%
PM
Unitats

2,92 €

Preu €

Parcial

Import

Mà d'obra:
A0140000

h

Manobre

0,063 /R x

19,88000 =

1,45295

A0150000

h

Manobre especialista

0,044 /R x

16,68000 =

0,85142

Subtotal...

2,30437

2,30437
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI
Maquinària:
C133A030

UA
h

DESCRIPCIÓ
Compactador duplex manual de 700 kg

PREU
11,36000 =

0,044 /R x

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

0,57986
0,57986

1,50%

0,57986
0,03457

COST DIRECTE

2,91880

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

P- 12

m2

F227T00F

2,91880

Rend.: 0,880

Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb
compactació del 95% PM

1,68 €

Preu €

Unitats

Parcial

Import

Maquinària:
C1331100

h

Motoanivelladora petita

0,010 /R x

64,87000 =

0,73716

C13350C0

h

Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t

0,011 /R x

75,40000 =

0,94250

Subtotal...

1,67966

COST DIRECTE

1,67966

1,67966

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

P- 13

m3

F228AB0B

1,67966

Rend.: 1,000

Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i
fins a 1,5 m, amb tot-ú artificial, en tongades de gruix
de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb
compactació del 90 % PM

27,66 €

Preu €

Unitats

Parcial

Import

Mà d'obra:
A0150000

h

Manobre especialista

16,68000 =

0,160 /R x

Subtotal...

2,66880
2,66880

2,66880

Maquinària:
C1313330

h

Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t

0,121 /R x

56,95000 =

6,89095

C133A030

h

Compactador duplex manual de 700 kg

0,160 /R x

11,36000 =

1,81760

Subtotal...

8,70855

8,70855

Materials:
B0372000

m3

Tot-u artificial

1,000

16,24000 =

x

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

16,24000
16,24000

1,50%

COST DIRECTE

16,24000
0,04003
27,65738

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

27,65738
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

P- 14

F2412069

m3

Transport de terres, amb camió de 12 t i temps
d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb
un recorregut de més de 10 i fins a 15 km. Inclou el
cost de gestió.

PREU
Rend.: 1,000

4,81 €

Preu €

Unitats

Parcial

Import

Maquinària:
C1501800

h

Camió per a transport de 12 t

33,15000 =

0,145 /R x

Subtotal...

4,80675
4,80675

COST DIRECTE

4,80675

4,80675

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

P- 15

m3

F24120A3

4,80675

Rend.: 1,000

Transport de terres per a reutilitzar en obra, amb camió
de 20 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans
mecànics, amb un recorregut de fins a 2 km

2,08 €

Preu €

Unitats

Parcial

Import

Maquinària:
C1501900

h

Camió per a transport de 20 t

41,54000 =

0,050 /R x

Subtotal...

2,07700
2,07700

COST DIRECTE

2,07700

2,07700

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

P- 16

m3

F2422069

2,07700

Rend.: 1,000

Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres,
amb camió de 12 t, amb un recorregut de més de 10 i
fins a 15 km

6,63 €

Preu €

Unitats

Parcial

Import

Maquinària:
C1311440

h

Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t

0,021 /R x

87,04000 =

1,82784

C1501800

h

Camió per a transport de 12 t

0,145 /R x

33,15000 =

4,80675

Subtotal...

6,63459

COST DIRECTE

6,63459

6,63459

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

P- 17

F2R35067

m3

6,63459

Rend.: 1,000

Transport de runa a instal·lació autoritzada de gestió
de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la
càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de
més de 5 i fins a 10 km
Unitats

Preu €

3,51 €

Parcial

Import
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI
Maquinària:
C1501800

UA
h

DESCRIPCIÓ
Camió per a transport de 12 t

PREU
33,15000 =

0,106 /R x

Subtotal...

3,51390
3,51390

COST DIRECTE

3,51390

3,51390

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

P- 18

m3

F31521H1

3,51390

Rend.: 4,830

Formigó per a rases i pous HM-20/B/20/I, de
consistència tova i grandària màxima del granulat 20
mm, abocat des de camió

91,88 €

Preu €

Unitats

Parcial

Import

Mà d'obra:
A0140000

h

Manobre

19,88000 =

0,250 /R x

Subtotal...

1,02899
1,02899

1,02899

Materials:
B064300B

m3

Formigó HM-20/B/20/I de consistència tova, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició I

1,050

86,51000 =

x

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

90,83550

90,83550
1,50%

90,83550
0,01543

COST DIRECTE

91,87992

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

P- 19

m3

F3Z112T1

91,87992

Rend.: 1,893

Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de
formigó HL-150/B/20 de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió

91,62 €

Preu €

Unitats

Parcial

Import

Mà d'obra:
A0121000

h

Oficial 1a

0,100 /R x

23,92000 =

1,26360

A0140000

h

Manobre

0,300 /R x

19,88000 =

3,15055

Subtotal...

4,41415

4,41415

Materials:
B06NLA2B

m3

Formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3
de ciment, consistència tova i grandària màxima del
granulat 20 mm, HL-150/B/20

1,050

82,99000 =

x

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

87,13950

87,13950
1,50%

COST DIRECTE

87,13950
0,06621
91,61986

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

91,61986

Reconstrucció d´un mur de contenció a la Travessia de Ponent d´Alp
- modificat Ajuntament d´Alp
5 d´abril de 2022

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

14

PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

P- 20

F921101J

m3

Subbase de tot-u natural, amb estesa i piconatge del
material al 98 % del PM

PREU
Rend.: 1,341

27,34 €

Preu €

Unitats

Parcial

Import

Mà d'obra:
A0140000

h

Manobre

19,88000 =

0,050 /R x

Subtotal...

0,74124
0,74124

0,74124

Maquinària:
C1331100

h

Motoanivelladora petita

0,035 /R x

64,87000 =

1,69310

C13350C0

h

Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t

0,045 /R x

75,40000 =

2,53020

C1502E00

h

Camió cisterna de 8 m3

0,025 /R x

47,06000 =

0,87733

Subtotal...

5,10063

5,10063

Materials:
B0111000

m3

Aigua

0,050

x

1,71000 =

0,08550

B0371000

m3

Tot-u natural

1,150

x

18,61000 =

21,40150

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

21,48700
1,50%

21,48700
0,01112

COST DIRECTE

27,33999

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

P- 21

m3

F9231J10

27,33999

Rend.: 1,000

Rebliment de grava de pedrera de pedra granítica,
grandària màxima de 12-18 mm, amb estesa i
piconatge del material

38,18 €

Preu €

Unitats

Parcial

Import

Mà d'obra:
A0140000

h

Manobre

19,88000 =

0,050 /R x

Subtotal...

0,99400
0,99400

0,99400

Maquinària:
C13350C0

h

Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t

75,40000 =

0,020 /R x

Subtotal...

1,50800
1,50800

1,50800

Materials:
B0332300

t

Grava de pedrera de pedra granítica, de 12-18 mm

1,870

19,07000 =

x

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

35,66090
35,66090

1,50%

35,66090
0,01491

COST DIRECTE

38,17781

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

P- 22

m3

F931201J

38,17781

Rend.: 0,713

Base de tot-u artificial , amb estesa i piconatge del
material al 98% del PM
Unitats

29,24 €

Preu €

Parcial

Mà d'obra:
A0140000

h

Manobre

0,050 /R x

19,88000 =

1,39411

Import
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU
Subtotal...

1,39411

1,39411

Maquinària:
C1331100

h

Motoanivelladora petita

0,035 /R x

64,87000 =

3,18436

C13350C0

h

Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t

0,040 /R x

75,40000 =

4,23001

C1502E00

h

Camió cisterna de 8 m3

0,025 /R x

47,06000 =

1,65007

Subtotal...

9,06444

9,06444

Materials:
B0111000

m3

Aigua

0,050

x

1,71000 =

0,08550

B0372000

m3

Tot-u artificial

1,150

x

16,24000 =

18,67600

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

18,76150
1,50%

18,76150
0,02091

COST DIRECTE

29,24096

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

P- 23

m3

F9365G11

29,24096

Rend.: 1,000

Paviment de formigó HA-30/P/20/IIa+F, de consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat
des de camió amb estesa i vibratge manual, amb
acabat reglejat

101,26 €

Preu €

Unitats

Parcial

Import

Mà d'obra:
A012N000

h

Oficial 1a d'obra pública

0,200 /R x

23,90000 =

4,78000

A0140000

h

Manobre

0,200 /R x

19,88000 =

3,97600

Subtotal...

8,75600

8,75600

Maquinària:
C2005000

h

Regle vibratori

5,56000 =

0,150 /R x

Subtotal...

0,83400
0,83400

0,83400

Materials:
B065E60C

m3

Formigó HA-30/P/20/IIa de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

1,050

87,18000 =

x

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

91,53900

91,53900
1,50%

91,53900
0,13134

COST DIRECTE

101,26034

DESPESES INDIRECTES 0,00%

P- 24

F97422ER

m

COST EXECUCIÓ MATERIAL

101,26034

Rend.: 0,706

39,52 €

Canal de 40 cm d'amplària amb peces prefabricades
de formigó en forma concava,
40x48x10 cm,
col·locades amb morter i rejuntades amb beurada de
ciment blanc, col·locada sobre base de formigó no
estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a
compressió i de 10 a 20 cm d'alçària, i rejuntada amb
morter
Unitats

Preu €

Parcial

Import
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI
Mà d'obra:

UA

DESCRIPCIÓ

PREU

A012N000

h

Oficial 1a d'obra pública

0,210 /R x

23,90000 =

7,10907

A0140000

h

Manobre

0,100 /R x

19,88000 =

2,81586

Subtotal...

9,92493

9,92493

Maquinària:
C1704200

h

Mesclador continu per a morter preparat en sacs

1,42000 =

0,070 /R x

Subtotal...

0,14079
0,14079

0,14079

Materials:
B051E201

t

B06NN14C

m3

B0710150

t

B97422ER

m

Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE
80305, en sacs
Formigó d'ús no estructural de resistència a
compressió15 N/mm2, consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40
Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en
sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2
Peces prefabricades de formigó en forma concava,
40x48x10 cm,

0,001

x

160,16000 =

0,16016

0,120

x

57,13000 =

6,85560

0,0126

x

32,25000 =

0,40635

1,000

x

21,88000 =

21,88000

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

29,30211
1,50%

29,30211
0,14887

COST DIRECTE

39,51670

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

P- 25

m2

F9B11202

39,51670

Rend.: 0,870

Borada formada amb peces de formigó de 13x25x10
cm, col·locats amb morter i reblert de junts amb
beurada de ciment

39,23 €

Preu €

Unitats

Parcial

Import

Mà d'obra:
A012N000

h

Oficial 1a d'obra pública

0,150 /R x

23,90000 =

4,12069

A0140000

h

Manobre

0,150 /R x

19,88000 =

3,42759

Subtotal...

7,54828

7,54828

Materials:
B0710280

t

B9B11211

u

Morter per a ram de paleta, classe M 7,5 (7,5 N/mm2),
a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2
Borada formada amb peces de formigó de 13x25x10
cm,

0,0504

x

31,07000 =

1,56593

30,000

x

1,00000 =

30,00000

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

31,56593
1,50%

COST DIRECTE

31,56593
0,11322
39,22743

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

39,22743
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

P- 26

F9Z4MA16

m2

Armadura per lloses de formigó AP500 SD amb malla
electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15
cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080

PREU
Rend.: 0,829

4,14 €

Preu €

Unitats

Parcial

Import

Mà d'obra:
A0124000

h

Oficial 1a ferrallista

0,022 /R x

23,90000 =

0,63426

A0134000

h

Ajudant ferrallista

0,022 /R x

19,88000 =

0,52758

Subtotal...

1,16184

1,16184

Materials:
B0A14200

kg

Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm

B0B34234

m2

Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME
15x15 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080

0,0184

x

1,16000 =

0,02134

1,200

x

2,45000 =

2,94000

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

2,96134
1,50%

2,96134
0,01743

COST DIRECTE

4,14061

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

P- 27

M3

FR3P1113

4,14061

Rend.: 0,894

Col·locació de terra vegetal adobada, procedent de
l'obra, amb minicarregadora sobre pneumàtics amb
accessori anivellador. inclou aportació i barreja de fem
compostat (7 % del volum total)i posterior distribució (1
m3 en arbres i capa de 20 cm en superfícies a
sembrar)
Unitats

9,41 €

Preu €

Parcial

Import

Mà d'obra:
A012P000

h

Oficial 1a jardiner

28,01000 =

0,100 /R x

Subtotal...

3,13311
3,13311

3,13311

Maquinària:
C133M0Q0

H

MINICARREGADORA SOBRE PNEUMATICS AMB
ACCESSORI ANIVELLADOR

28,04000 =

0,200 /R x

Subtotal...

6,27293
6,27293

COST DIRECTE

6,27293

9,40604

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

P- 28

m2

G2194XB5

9,40604

Rend.: 0,977

Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a
10 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre
camió
Unitats

3,79 €

Preu €

Parcial

Maquinària:
C1105A00

h

Retroexcavadora amb martell trencador

0,055 /R x

58,81000 =

3,31070

C1315020

h

Retroexcavadora mitjana

0,009 /R x

51,99000 =

0,47893

Import
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU
Subtotal...

3,78963

COST DIRECTE

3,78963

3,78963

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

P- 29

m

G219GBA0

3,78963

Rend.: 0,511

Tall en paviment de mescla bituminosa de 10 cm de
fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb
disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir

5,41 €

Preu €

Unitats

Parcial

Import

Mà d'obra:
A0150000

h

Manobre especialista

16,68000 =

0,100 /R x

Subtotal...

3,26419
3,26419

3,26419

Maquinària:
C170H000

h

Màquina tallajunts

10,69000 =

0,100 /R x

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

2,09198
2,09198

1,50%

2,09198
0,04896

COST DIRECTE

5,40513

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

P- 30

m3

G2216101

5,40513

Rend.: 1,000

Excavació en zona de desmunt, de terra vegetal, amb
mitjans mecànics i càrrega sobre camió. Inclou
transport dins de l'obra per la seva reutilització en el
propi jardi.
Unitats

2,42 €

Preu €

Parcial

Import

Mà d'obra:
A0140000

h

Manobre

19,88000 =

0,010 /R x

Subtotal...

0,19880
0,19880

0,19880

Maquinària:
C1311270

h

Pala carregadora mitjana sobre erugues, de 119 kW

0,022 /R x

67,54000 =

1,48588

C1501800

h

Camió per a transport de 12 t

0,022 /R x

33,15000 =

0,72930

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

2,21518
1,50%

COST DIRECTE

2,21518
0,00298
2,41696

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

2,41696
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

P- 31

G2RA71H1

m3

Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon
sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció inclòs, segons la LLEI 8/2008, de residus
de formigó inerts amb una densitat 1,48 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi
170101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

PREU
Rend.: 1,000

Unitats

17,77 €

Preu €

Parcial

Import

Materials:
B2RA71H1

t

Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon
sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció inclòs, segons la LLEI 8/2008, de residus
de formigó inerts amb una densitat 1,48 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi
170101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

1,000

17,77000 =

x

Subtotal...

17,77000

17,77000

COST DIRECTE

17,77000

17,77000

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

P- 32

m3

G3151BH1

17,77000

Rend.: 0,399

Formigó per a rases i pous, HA-30/B/20/IIa, de
consistència tova i grandària màxima del granulat 20
mm, abocat des de camió

94,24 €

Preu €

Unitats

Parcial

Import

Mà d'obra:
A0140000

h

Manobre

19,88000 =

0,250 /R x

Subtotal...

12,45614
12,45614

12,45614

Materials:
B065E60B

m3

Formigó HA-30/B/20/IIa de consistència tova, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició IIa

1,020

80,00000 =

x

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

81,60000

81,60000
1,50%

81,60000
0,18684

COST DIRECTE

94,24298

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

P- 33

m3

G32516H3

94,24298

Rend.: 0,677

Formigó per a murs de contenció HA-30/B/20/IIa de
consistència tova i grandària màxima del granulat 20
mm i abocat amb cubilot
Unitats

95,64 €

Preu €

Parcial

Import

Mà d'obra:
A0140000

h

Manobre

0,440 /R x

19,88000 =
Subtotal...

Materials:

12,92053
12,92053

12,92053
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI
B065E60B

UA
m3

DESCRIPCIÓ
Formigó HA-30/B/20/IIa de consistència tova, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició IIa

PREU
1,030

80,00000 =

x

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

82,40000

82,40000
2,50%

82,40000
0,32301

COST DIRECTE

95,64354

DESPESES INDIRECTES 0,00%

P- 34

kg

G32B3101

COST EXECUCIÓ MATERIAL

95,64354

Rend.: 1,000

1,34 €

Armadura per a murs de contenció AP500 S en barres
de diàmetre com a màxim 16 mm, d'acer en barres
corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2
Unitats

Preu €

Parcial

Import

Mà d'obra:
A0124000

h

Oficial 1a ferrallista

0,010 /R x

23,90000 =

0,23900

A0134000

h

Ajudant ferrallista

0,012 /R x

19,88000 =

0,23856

Subtotal...

0,47756

0,47756

Materials:
B0A14200

kg

Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm

D0B2A100

kg

Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat
a taller B500S, de límit elàstic >= 500 N/mm2

0,0061

x

1,16000 =

0,00708

1,000

x

0,85242 =

0,85242

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

0,85950
1,50%

0,85950
0,00716

COST DIRECTE

1,34422

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

P- 35

m2

G32D1113

1,34422

Rend.: 1,000

Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb
plafó metàl·lic i suports amb puntals metàl·lics, per a
murs de contenció de base rectilínia encofrats a una
cara, per a una alçària de treball <= 3 m, per a deixar el
formigó vist
Unitats

24,16 €

Preu €

Parcial

Import

Mà d'obra:
A0123000

h

Oficial 1a encofrador

0,450 /R x

23,90000 =

10,75500

A0133000

h

Ajudant encofrador

0,500 /R x

19,88000 =

9,94000

Subtotal...

20,69500

Materials:
B0A31000

kg

Clau acer

B0D21030

m

B0D625A0

cu

B0D81680
B0DZA000

0,1007

x

1,34000 =

0,13494

Tauló de fusta de pi per a 10 usos

1,991

x

0,39000 =

0,77649

0,004

x

9,28000 =

0,03712

m2

Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150
usos
Plafó metàl·lic de 50x250 cm per a 50 usos

1,050

x

1,17000 =

1,22850

l

Desencofrant

0,100

x

2,75000 =

0,27500

20,69500
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI
B0DZP600

UA
u

DESCRIPCIÓ
Part proporcional d'elements auxiliars per a plafons
metàl·lics, de 50x250 cm

PREU
1,000

0,50000 =

x

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

0,50000
2,95205

2,50%

2,95205
0,51738

COST DIRECTE

24,16443

DESPESES INDIRECTES 0,00%

P- 36

m2

G7811100

COST EXECUCIÓ MATERIAL

24,16443

Rend.: 1,000

6,64 €

Pintat sobre formigó en parament vertical amb 2 kg/m2
d'emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B4
ADH(ECR-1)

Preu €

Unitats

Parcial

Import

Mà d'obra:
A012N000

h

Oficial 1a d'obra pública

0,115 /R x

23,90000 =

2,74850

A0140000

h

Manobre

0,150 /R x

19,88000 =

2,98200

Subtotal...

5,73050

5,73050

Materials:
B0552100

kg

Emulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum
asfàltic, per a reg d'adherència tipus C60B3/B4
ADH(ECR-1)

2,000

0,41000 =

x

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

0,82000

0,82000
1,50%

0,82000
0,08596

COST DIRECTE

6,63646

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

P- 37

m

G7J1U005

6,63646

Rend.: 11,000

Junt de dilatació amb perfil elastomèric d'ànima
circular, de 250 mm d'amplària, inclòs part proporcional
de creuaments, angles, unions i pèrdues per retalls,
col·locat a l'interior
Unitats

19,72 €

Preu €

Parcial

Import

Mà d'obra:
A0112000

h

Cap de colla

0,200 /R x

24,43000 =

0,44418

A0121000

h

Oficial 1a

1,000 /R x

23,92000 =

2,17455

A013U001

h

Ajudant

1,000 /R x

20,48000 =

1,86182

Subtotal...

4,48055

4,48055

Materials:
B7J1U005

m

Perfil elastomèric d'ànima circular de 250 mm
d'amplada, per a junt de dilatació intern

1,050

14,51000 =

x

Subtotal...

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

15,23550
15,23550

15,23550

19,71605
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

P- 38

CODI

UA

m2

G7J2U010

DESCRIPCIÓ

PREU
COST EXECUCIÓ MATERIAL

19,71605

Rend.: 18,000

7,60 €

Reblert de junt amb placa de poliestirè expandit de 10
mm de gruix i densitat nominal 20 kg/m3, col·locada
amb adhesiu de cautxú sintètic en dissolució

Preu €

Unitats

Parcial

Import

Mà d'obra:
A0112000

h

Cap de colla

0,200 /R x

24,43000 =

0,27144

A0121000

h

Oficial 1a

2,000 /R x

23,92000 =

2,65778

A013U001

h

Ajudant

1,000 /R x

20,48000 =

1,13778

Subtotal...

4,06700

4,06700

Materials:
B0911200

kg

B7C2U100

m2

Adhesiu d'aplicació a dues cares de cautxú sintètic
compatible amb el poliestirè
Placa de poliestirè expandit de densitat nominal 20
kg/m3 de 10 mm de gruix

0,500

x

4,35000 =

2,17500

1,100

x

1,23000 =

1,35300

Subtotal...

3,52800

COST DIRECTE

3,52800

7,59500

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

P- 39

m

G7J5T4D2

7,59500

Rend.: 1,000

Segellat de junts amb perfil hidroexpansiu de bentonita
de soci, tipus Waterstop RX 101 o similar, col·locat
amb adhesiu

13,85 €

Preu €

Unitats

Parcial

Import

Mà d'obra:
A0112000

h

Cap de colla

0,010 /R x

24,43000 =

0,24430

A0121000

h

Oficial 1a

0,100 /R x

23,92000 =

2,39200

A0150000

h

Manobre especialista

0,350 /R x

16,68000 =

5,83800

Subtotal...

8,47430

8,47430

Materials:
B0911000

kg

Adhesiu d'aplicació a dues cares de cautxú sintètic

0,015

x

3,98000 =

0,05970

B7J204D0

m

Junt expansiu en contacte amb l'aigua, de cautxú, de
secció 2x1 cm

1,050

x

5,06000 =

5,31300

Subtotal...

COST DIRECTE

5,37270

5,37270

13,84700

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

13,84700
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

P- 40

G9H112E1

UA
t

DESCRIPCIÓ

PREU
Rend.: 0,625

Paviment de mescla bituminosa contínua en calent
tipus AC 16 surf BC 50/70 D, amb betum millorat amb
cautxú, de granulometria densa per a capa de trànsit i
granulat granític, estesa i compactada

89,25 €

Preu €

Unitats

Parcial

Import

Mà d'obra:
A012N000

h

Oficial 1a d'obra pública

0,016 /R x

23,90000 =

0,61184

A0140000

h

Manobre

0,072 /R x

19,88000 =

2,29018

Subtotal...

2,90202

2,90202

Maquinària:
C13350C0

h

Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t

0,010 /R x

75,40000 =

1,20640

C1709B00

H

Estenedora per a paviments de mescla bituminosa.

0,008 /R x

35,21000 =

0,45069

C170D0A0

H

Compactador de pneumàtics DYNAPAC CP-132.

0,010 /R x

44,54000 =

0,71264

Subtotal...

2,36973

2,36973

Materials:
B9H112E1

t

Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf
BC 50/70 D, amb betum millorat amb cautxú, de
granulometria densa per a capa de trànsit i granulat
granític

1,000

83,93000 =

x

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

83,93000

83,93000
1,50%

83,93000
0,04353

COST DIRECTE

89,24528

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

P- 41

t

G9H11B52

89,24528

Rend.: 1,000

Paviment de mescla bituminosa contínua en calent
tipus AC 22 bin B 50/70 S, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria semidensa per a capa
intermèdia i granulat calcari, estesa i compactada
Unitats

85,40 €

Preu €

Parcial

Import

Mà d'obra:
A012N000

h

Oficial 1a d'obra pública

0,016 /R x

23,90000 =

0,38240

A0140000

h

Manobre

0,072 /R x

19,88000 =

1,43136

Subtotal...

1,81376

1,81376

Maquinària:
C13350C0

h

Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t

0,010 /R x

75,40000 =

0,75400

C1709B00

H

Estenedora per a paviments de mescla bituminosa.

0,008 /R x

35,21000 =

0,28168

C170D0A0

H

Compactador de pneumàtics DYNAPAC CP-132.

0,010 /R x

44,54000 =

0,44540

Subtotal...

1,48108

1,48108

Materials:
B9H11B52

t

Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 bin
B 50/70 S, amb betum asfàltic de penetració, de
granulometria semidensa per a capa intermèdia i
granulat calcari

1,000

x

82,08000 =

Subtotal...

82,08000

82,08000

82,08000
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU
DESPESES AUXILIARS

1,50%

0,02721

COST DIRECTE

85,40205

DESPESES INDIRECTES 0,00%

P- 42

m2

G9J12N40

COST EXECUCIÓ MATERIAL

85,40205

Rend.: 1,000

0,50 €

Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica
tipus C60BF4 IMP, amb dotació 1 kg/m2

Preu €

Unitats

Parcial

Import

Mà d'obra:
A0150000

h

Manobre especialista

16,68000 =

0,003 /R x

Subtotal...

0,05004
0,05004

0,05004

Maquinària:
C1702D00

H

Camió cisterna per a reg asfàltic.

21,12000 =

0,003 /R x

Subtotal...

0,06336
0,06336

0,06336

Materials:
B0552470

kg

Emulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum
asfàltic, per a reg d'imprimació tipus C60BF4 IMP amb
un contingut de fluidificant >3%, segons UNE-EN
13808

1,000

0,39000 =

x

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

0,39000

0,39000
1,50%

0,39000
0,00075

COST DIRECTE

0,50415

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

P- 43

m2

G9J13J10

0,50415

Rend.: 1,000

Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica
tipus C60B3/B2 ADH, amb dotació 0,5 kg/m2

0,30 €

Preu €

Unitats

Parcial

Import

Mà d'obra:
A0150000

h

Manobre especialista

16,68000 =

0,002 /R x

Subtotal...

0,03336
0,03336

0,03336

Maquinària:
C1702D00

H

Camió cisterna per a reg asfàltic.

C170E000

h

Escombradora autopropulsada

0,002 /R x

21,12000 =

0,04224

0,0005 /R x

41,62000 =

0,02081

Subtotal...

0,06305

0,06305

Materials:
B0552100

kg

Emulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum
asfàltic, per a reg d'adherència tipus C60B3/B4
ADH(ECR-1)

0,500

0,41000 =

x

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

0,20500

0,20500
1,50%

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

0,20500
0,00050
0,30191
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU
COST EXECUCIÓ MATERIAL

P- 44

m

GAR1U010

0,30191

Rend.: 5,826

Tancament exterior d'1,5 m d'alçària, amb malla d'acer
galvanitzat, acabat en plastificat verd, inclòs placa
d'acer d'ancoratge al formigó i posterior fixació dels
suports a la placa d'acer, inclou tots els materils, mà
d'obra i mitjans auxiliars, totalment muntada

22,29 €

Preu €

Unitats

Parcial

Import

Mà d'obra:
A0112000

h

Cap de colla

0,200 /R x

24,43000 =

0,83865

A0121000

h

Oficial 1a

1,000 /R x

23,92000 =

4,10573

A0140000

h

Manobre

0,200 /R x

19,88000 =

0,68246

A0150000

h

Manobre especialista

1,000 /R x

16,68000 =

2,86303

Subtotal...

8,48987

8,48987

Maquinària:
C131U025

h

Retroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o equivalent

0,250 /R x

46,83000 =

2,00953

C15018U0

h

Camió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3)

0,200 /R x

38,27000 =

1,31377

C1700006

h

Vibrador intern de formigó

0,500 /R x

1,71000 =

0,14676

CZ12U00A

h

Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal

0,250 /R x

17,23000 =

0,73936

Subtotal...

4,20942

4,20942

Materials:
B060U110

m3

B0A12U00

kg

BBP1U001

m

BBPZU001

u

Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20
mm, inclòs transport a l'obra
Filferro acer galvanitzat

0,030

x

57,19000 =

1,71570

0,200

x

1,87000 =

0,37400

Tanca d'1,5 m d'alçària d'acer galvanitzat, amb malla
electrosoldada de 40x40 mm i 3 mm de diàmetre
Pal de tub d'acer galvanitzat de 2 m d'alçària, per a
tanca metàl·lica, inclòs part proporcional d'angle

1,000

x

2,74000 =

2,74000

0,500

x

9,52000 =

4,76000

Subtotal...

9,58970

COST DIRECTE

9,58970

22,28899

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

P- 45

u

GD5J6F0E

22,28899

Rend.: 0,917

Caixa prefabricada per a embornal de 40x30x40 cm,
amb parets de 15 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I
sobre solera de 15 cm de formigó HM-20/P/20/I
Unitats

75,26 €

Preu €

Parcial

Import

Mà d'obra:
A012N000

h

Oficial 1a d'obra pública

1,000 /R x

23,90000 =

26,06325

A0140000

h

Manobre

1,000 /R x

19,88000 =

21,67939

Subtotal...
Materials:

47,74264

47,74264
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI
BOEMBORN

UA
u

DESCRIPCIÓ
Caixa prefabricada per a embornal de 40x30x40 cm,
amb parets de 15 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I
sobre solera de 15 cm de formigó HM-20/P/20/I

PREU
1,000

26,80000 =

x

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

26,80000

26,80000
1,50%

26,80000
0,71614

COST DIRECTE

75,25878

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

P- 46

u

GD5Z5AC4

75,25878

Rend.: 0,706

Bastiment i reixa concava de fosa dúctil, per a
embornal, de 400x480 mm classe D400 segons norma
UNE-EN 124 i 15 dm2 de superfície d'absorció,
col.locada amb morter.
Unitats

153,97 €

Preu €

Parcial

Import

Mà d'obra:
A012N000

h

Oficial 1a d'obra pública

0,378 /R x

23,90000 =

12,79632

A0140000

h

Manobre

0,378 /R x

19,88000 =

10,64397

Subtotal...

23,44029

23,44029

Materials:
B0710250

t

BD5Z5AC0

u

Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a
granel, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2
Bastiment i reixa concava de fosa dúctil, per a
embornal, de 400x480 mm classe D400 segons norma
UNE-EN 124 i 15 dm2 de superfície d'absorció

0,040

x

29,51000 =

1,18040

1,000

x

129,00000 =

129,00000

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

130,18040
1,50%

130,18040
0,35160

COST DIRECTE

153,97229

DESPESES INDIRECTES 0,00%

P- 47

m

GD7F4375

COST EXECUCIÓ MATERIAL

153,97229

Rend.: 1,000

12,48 €

Tub de PVC de 200 mm de diàmetre nominal de pared
compacta i junta elàstica, classe 41, sèrie 5 de color
teula, autoportant, i col·locat al fons de la rasa
Unitats

Preu €

Parcial

Import

Mà d'obra:
A012M000

h

Oficial 1a muntador

0,015 /R x

23,92000 =

0,35880

A0140000

h

Manobre

0,015 /R x

19,88000 =

0,29820

Subtotal...

0,65700

0,65700

Materials:
BD7F4370

m

Tub de PVC de 200 mm de diàmetre nominal de pared
compacta i junta elàstica, classe 41, sèrie 5 de color
teula, autoportant, i col·locat al fons de la rasa

1,000

x

11,81000 =

Subtotal...

11,81000

11,81000

11,81000
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU
DESPESES AUXILIARS

1,50%

COST DIRECTE

0,00986
12,47686

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

12,47686

P- 48

GSEGISAL

PA

Pressupost corresponent a l'Estudi de Seguretat i Salut
detallat a l'annex corresponent de la memòria del
projecte

Rend.: 1,000

500,00 €

P- 49

GZ00SA01

PA

Partida alçada a justificar en serveis i infrastructures
afectades durant l'execució de les obres, a reposar i
reestablir el servei en les mateixes condicions.

Rend.: 1,000

2.000,00 €
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1.- OBJECTE I JUSTIFICACIÓ DE L’ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT
El present estudi bàsic de seguretat i salut, annex al Projecte Constructiu, desenvolupa la problemàtica
específica de seguretat de l'obra que es projecta.
L’Estudi Bàsic de Seguretat i Salut estableix, durant el projecte i l’execució de l’obra, les previsions
quant a prevenció de riscos d’accidents i malalties professionals, així com les derivades dels treballs de
reparació, conservació, entreteniment i manteniment, i les instal·lacions preceptives d’higiene i benestar
dels treballadors.
Servirà per donar directrius a l’empresa constructora per a dur a terme el Pla de seguretat i Salut, segons la
seva obligació en el camp de prevenció de riscs professionals, que haurà d’ésser aprovat pel coordinador
en matèria de Seguretat i Salut o per la Direcció Facultativa, segons el cas, durant l’execució de l’obra; i per
l’Administració pública que adjudiqui l’obra, d’acord amb el Real Decret 1627/1997, de 24 d’octubre que
estableix els mecanismes específics per l’aplicació de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals i del Real
Decret 39/1997, de 17 de gener, que indica l’obligatorietat de l’Estudi de Seguretat i Salut o de l’Estudi
Bàsic de Seguretat i Salut a les obres (Art. 4)
Segons aquest article, a la fase de redacció del projecte s’ha d’elaborar un estudi de seguretat i salut
quan es doni algun dels supòsits següents:
a) Pressupost d’execució per contracte del projecte igual o superior a 450.759,07.-€. En aquest
cas és inferior.
b) Durada estimada superior a 30 dies amb més de 20 treballadors en algun moment. En aquest
cas la durada estimada és de DOS mesos (60 dies efectius), amb un nombre màxim de
treballadors de 6, i una mitjana de 4.
c) El volum de la mà d’obra (nombre de treballadors x dies de feina) sigui superior a 500 dies. En
aquest cas serien 4 x 60 = 240 dies.
Les obres de túnels, conduccions subterrànies i preses.
Queda justificada la redacció de l’Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, atès que tots els valors són inferiors
als màxims que indica la normativa per a la redacció d’Estudi Bàsic.
2.- AUTOR DE L'ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT
L'estudi bàsic de seguretat i salut ha estat redactat pel redactor del present projecte, Joan Gurrera i Lluch,
enginyer de camins canals i ports.
3.- CARACTERÍSTIQUES DE L’OBRA
3.1.SITUACIÓ DE L’OBRA
La travessia de Ponent es situa al sud-oest del nucli urbà d’Alp. Aquest carrer comunica el carrer del
Cadí amb el carrer de Ponent.
.
3.2.DESCRIPCIÓ DE LES OBRES
La descripció detallada de l’obra es troba en la Memòria del projecte.
ANNEX núm. 7. Estudi Bàsic de Seguretat i Salut
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3.3.UNITATS CONSTRUCTIVES QUE COMPOSEN L’OBRA





Demolicions i enderrocs
Moviments de terres
Construcció de murs de formigó armat
Xarxa d’aigües residuals i pluvials

3.4. PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL DEL PROJECTE
El pressupost d'execució material del projecte, sense incloure el pressupost previst per a seguretat i salut
és de 23.241 €.
3.5. SERVEIS I ACCESSOS A LES OBRES
Cada contractista controlarà els accessos a l'obra de manera que només les persones autoritzades i amb
les proteccions personals que són obligades puguin accedir a l'obra.
3.6. TERMINI D'EXECUCIÓ
Es preveu una durada d’execució dels treballs de 2 mesos.
3.7. NOMBRE DE TREBALLADORS
Es preveu una mitjana de 4 treballadors, amb un màxim de 6 treballadors en algun moment puntual.
4.- IDENTIFICACIÓ DELS RISCS
La relació d'unitats constructives que composen les obres amb els seus riscs són les que es relacionen a
continuació:
1.-

MOVIMENT GENERAL DE TERRES
RISCOS














Interferències amb els vehicles que accedeixen a la zona d’obra.
Atropellament, col·lisions, bolcada i falses maniobres de la maquinària.
Despreniment de terres o roques (per inestabilitat, per utilització de maquinària, per
sobrecàrregues en els extrems de l'excavació, per no utilitzar el talús corresponent, per
variacions d'humitat del terreny, per filtracions, per vibracions, per alteració de la
temperatura, per fallida dels apuntalaments, etc.)
Caiguda al mateix o diferent nivell.
Caiguda d'objectes.
Atrapaments.
Interferència amb instal·lacions de subministrament públic.
Electrocució per contactes directes o indirectes.
Explosions
Vibracions
Projecció de partícules als ulls.
Pols i gasos.
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Cops a mans, peus i cap.
Afeccions a la pell.

PROTECCIONS COL·LECTIVES


















Abans de l’inici dels treballs, les companyies de serveis afectades hauran marcat in situ
els serveis afectats.
Especial cura en la senyalització de les obres, delimitant perfectament l’espai ocupat per
les obres i l’espai que es deixarà per a la circulació de vehicles.
En tot moment es mantindrà les zones de treball netes i ordenades.
Cops a mans, peus i cap.
Afeccions a la pell.
En tot moment es mantindran les zones de treball netes i ordenades.
Xarxes o teles metàl·liques de protecció per a despreniments localitzats.
Sistema d'apuntalament en rases.
Tanques de limitació i protecció.
Cinta de balisament.
Senyals acústiques i lluminoses d'avís en maquinària.
Baranes de protecció en talls i talussos de terra en proximitat de zones de
pas i treball.
Senyals de tràfic.
Senyals de seguretat.
Detector de corrents erràtiques.
Marquesines.
Topalls en abocadors.

2.- RASES I CANONADES
RISCOS















Cops contra objectes.
Caiguda de personal al mateix i a diferent nivell.
Caiguda d'objectes i materials.
Ferides punxants en peus i mans.
Cops i talls produïts per eines de mà.
Interferència amb les esteses elèctriques.
Electrocucions.
Esquitxades de formigó als ulls.
Dermatosis pel ciment.
Erosions i contusions per manipulació.
Generació de pols.
Atropellaments per màquines i vehicles.
Atrapament per maquinària.
Ferides per màquines talladores.

PROTECCIONS COL·LECTIVES



Abans de l’inici dels treballs, les companyies de serveis afectades hauran marcat in situ
els serveis afectats.
En tot moment es mantindran les zones de treball netes i ordenades.
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Tanques de limitació i protecció.
Cinta de balisament.
Senyals de seguretat.
Xarxes o lones de protecció amb suports i ancoratges.
Baranes i xarxes de seguretat en forats i obertures.
Cables de subjecció de cinturó de seguretat.
Vàlvules antiretrocés.

3.- PAVIMENTS
RISCOS















Cops contra objectes.
Caiguda de personal al mateix i a diferent nivell.
Caiguda d'objectes i materials.
Ferides punxants en peus i mans.
Cops i talls produïts per eines de mà.
Interferència amb les esteses elèctriques.
Electrocucions.
Esquitxades de formigó als ulls.
Dermatosis pel ciment.
Erosions i contusions per manipulació.
Generació de pols.
Atropellaments per màquines i vehicles.
Atrapament per maquinària.
Ferides per màquines talladores.

PROTECCIONS COL·LECTIVES









En tot moment es mantindran les zones de treball netes i ordenades.
Tanques de limitació i protecció.
Cinta de balisament.
Senyals de seguretat.
Xarxes o lones de protecció amb suports i ancoratges.
Baranes i xarxes de seguretat en forats i obertures.
Cables de subjecció de cinturó de seguretat.
Vàlvules antiretrocés.

5.- DESCRIPCIÓ DELS PRINCIPALS MATERIALS UTILITZATS
La tipologia i la descripció dels materials es troben detallats en el Document nº2 de l’Estudi Bàsic Projecte:
“Plec de Prescripcions Tècniques”.
6.- RISCOS A L'ÀREA DE TREBALL
Els riscos més significatius de l'operari a l’àrea de treball són:
- Atropellaments
- Caigudes a diferent nivell
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- Caigudes al mateix nivell
- Cops i talls
- Projecció de partícules als ulls
- Inhalació de pols.
7.- PREVENCIÓ DEL RISC
7.1. PROTECCIONS INDIVIDUALS
- Armilles reflectants
- Cascos: per a totes les persones que participen a l'obra, incloent-hi visitants
- Guants d'ús general
- Guants de goma
- Botes d'aigua
- Botes de seguretat de cuir
- Granotes de treball: es tindran en compte les reposicions de l’obra, segons conveni col·lectiu
provincial.
- Ulleres contra impactes, pols i gotes
- Protectors auditius
- Mascaretes antipols
- Protectors auditius
- Cinturó antivibratori
- Roba contra la pluja
7.2. SENYALITZACIÓ






Senyals de Stop en sortides de vehicles.
Obligatori l'ús de casc, cinturó de seguretat, ulleres, màscares,
proteccions
auditives, botes i guants.
Entrada i sortida de vehicles.
Prohibit el pas a tota persona aliena a l'obra, prohibit encendre foc,
prohibit fumar i prohibit aparcar.
Senyal informativa de localització de farmaciola i d'extintor.

De tots aquests punts s'haurà d'informar a tots els treballadors de l'obra, que intervenen en cada
fase o activitat de la mateixa.
7.3. INFORMACIÓ
Tot el personal, a l’inici de l’obra o quan s’hi incorpori, haurà rebut de la seva empresa, la informació
dels riscos i de les mesures correctores que farà servir en la realització de les seves tasques.
7.4. FORMACIÓ
Cada empresa ha d'acreditar que el seu personal a l'obra ha rebut formació en matèria de seguretat i
salut.
A partir de la tria del personal més qualificat, es designarà qui actuarà com a socorrista a l'obra.
7.5. MEDICINA PREVENTIVA I PRIMERS AUXILIS
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Farmacioles
Es disposarà d'una farmaciola amb el material necessari.
La farmaciola es revisarà mensualment i es reposarà immediatament el material consumit.
Assistència a accidentats
S'haurà d'informar en un rètol visible a l’obra de l'emplaçament més proper dels diversos centres
mèdics (serveis propis, mútues patronals, mutualitats laborals, ambulatoris, hospitals, etc.) on avisar o,
si és el cas, portar el possible accidentat perquè rebi un tractament ràpid i efectiu.
És preceptiu disposar a l’Obra, i en 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.
7.6. RECONEIXEMENT MÈDIC
Cada contractista acreditarà que el seu personal a l'obra ha passat un reconeixement mèdic, que es
repetirà cada any.
S’analitzarà l’aigua destinada al consum dels treballadors per garantir la seva potabilitat periòdicament,
si no prové de la xarxa d’abastament de la població. En cas necessari s’instal·laran aparells per la seva
cloració.
7.7. PREVENCIÓ DE RISC DE DANYS A TERCERS
Se senyalitzarà, d'acord amb la normativa vigent, el tram de carretera afectat per les obres.
Hi haurà senyals d’advertència de sortida de camions i limitació de velocitat i s'adoptaran les mesures
de seguretat que cada cas requereixi.
Es tindrà en compte, principalment:
- La circulació dels vehicles per la carretera (en els trams on s’estiguin realitzant obres).
- La circulació de la maquinària prop de l’obra
- La interferència de feines i operacions
- La circulació dels vehicles prop de l’obra
Si algun camí o zona de l’obra pogués ser afectat per projeccions de pedres en les voladures s’establirà
l’oportú servei d’interrupció del trànsit, així com els senyals d’avís i advertència que siguin precisos.

8. CONCLUSIÓ
Amb el contingut de la present memòria i el dels demés documents que composen l’estudi de seguretat i
salut, hom considera que està suficientment detallats tots els extrems previstos en la legislació vigent sobre
seguretat i salut en el treball.
És així que es sotmet a l’autoritat competent per a la seva aprovació, si s’escau.
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Joan Gurrera i Lluch
Enginyer de Camins, Canals i Ports
Col·legiat 8338
URBEG, S.L.P.
La Seu d’Urgell, març de 2021
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DOCUMENT II: PLEC DE CONDICIONS PARTICULARS

ANNEX núm. 7. Estudi Bàsic de Seguretat i Salut

Projecte de Reconstrucció d’un mur de contenció a la Travessia de Ponent (Alp) -modificat-

1.

RESUM DE NORMATIVA LEGAL D’APLICACIÓ EN PREVENCIÓ DE RISCS LABORALS
DRET DISPOSITIU EN MATÈRIA PREVENTIVA PER CONSTRUCCIÓ
ASPECTES GENERALS








Prescripcions de Seguretat en la indústria de l'edificació conveni O.I.T.
Implantació de l'obligació d'elaborar estudis i plans de seguretat i higiene
en el treball.
R.D. 555/1986 del 21 de febrer. BOE 21 de març de 1986.
Modificació parcial: R.D. 84/1990 del 19 de gener de 1990.
BOE 25 de gener de 1990.
Model de llibre d'incidències corresponent a obres en les que sigui
obligatori un estudi de seguretat i higiene en el treball.
O.M. 20 de setembre de 1986. BOE 13 d'octubre de 1986.
Llei de prevenció de riscs laborals.
Llei 31/1995 de novembre. BOE 10 de novembre de 1995.
Reglament dels serveis de prevenció.
R.D. 39 del 17 de gener de 1997. BOE 31 de gener de 1997.
Disposicions mínimes de Seguretat i Salut en els Llocs de Treball.
R.D. 486 de 14 d'abril de 1997. BOE 23 d'abril de 1997.

CONDICIONS AMBIENTALS I DELS LLOCS DE TREBALL




Reial Decret 486/4997, on s'estableixen les disposicions mínimes de
seguretat i salut en els llocs de treball.
Protecció dels treballadors davant els riscs derivats de l'exposició a soroll
durant el treball.
R.D. 1316/1989 del 27 d'octubre. BOE 2 de novembre de 1989
Protecció dels treballadors davant els riscs derivats de l'exposició al clorur
de vinil.
O.M. 9 d'abril de 1986. BOE 6 de maig de 1986

UTITLITZACIÓ D’EQUIPS DE TREBALL. CONDICIONS DELS MATEIXOS.








Real decret 1215/1997 de 18 de juliol. Utilització d’equips de treball.
Reglament d'aparells d'elevació i el seu manteniment.
R.D. 2291/1985 del 8 de novembre. BOE 11 de desembre de 1985.
ITC-MIE-AEM3: Carretes Automotrius de manutenció.
O. 26 de maig de 1989. BOE 9 de juny de 1989.
ITC-MIE-AEM4: Grues Mòbils Autopropulsades utilitzades.
R.D. 2370/1996 de 18 de novembre. BOE 24 de desembre de 1996.
Reglament d'aparells elevadors per a obres.
O.M. 23 de maig de 1977. BOE 14 de juliol de 1977.
Modificacions BOE 7 de març de 1981 i 16 de novembre de 1981.
Reglament de seguretat per les màquines.
R.D. 1495/1986 del 26 de maig. BOE 21 de juliol de 1986.
Correccions BOE 4 d'octubre de 1986.
ITC-MIE-MSG: Màquines, elements de màquines o sistemes de protecció.
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O. 8 d’abril de1991. BOE 11 d’abril de 1991
Disposicions d’aplicació de la directiva 89/392/CEE sobre màquines.
R.D. 1435/1992 del 21 de novembre. BOE 11 de desembre de 1992.
Reglament de recipients a pressió.
D. 16 d’agost de 1969. BOE 28 d’octubre de 1969.
Modificacions: BOE 17 de febrer de 1972 i 13 de març de 1972.
ITC-MIE-APQ-005: emmagatzematge de botelles de gas comprimit, liquat
i dissolts a pressió.
O. 21 de juliol de 1992. BOE 14 d’agost de 1992.

EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (EPI)





Comercialització i lliure circulació intracomunitària dels equips de protecció
individual.
R.D. 20 de novembre de 1992. BOE 28 de novembre de 1992.
Modificat per O. del 16 de maig de 1995 i pel R.D. 159/1995 del 3 de febrer.
Modificacions del període transitori establert en el R.D. 1407/1992 del 20
de novembre, sobre equips de protecció individual.
O. 6 de maig de 1994. BOE 1 de juny de 1994.
Reial Decret 773/1997 sobre disposicions mínimes de seguretat i salut
relatives a la utilització dels treballadors d’equips de protecció individual.

SENYALITZACIONS




Instrucció 8.3 – I.C. sobre senyalització, balisament, defensa, neteja i
acabament d’obres fixes en vies fora de poblat.
O.M. del 31 d’agost de 1987. BOE 18 de setembre de 1987.
Senyalització mòbil d’obres. Ministeri de Foment 1997.
R.D. 485 del 14 d’abril de 1997. BOE 23 d’abril de 1997.
Reial Decret 485/1997 sobre disposicions mínimes en matèria de
senyalització de seguretat i salut en el treball.

ACTIVITATS ESPECÍFIQUES







Reial Decret 1627/1997 del 24 d’octubre. Disposicions mínimes de
seguretat i salut laboral en les obres de construcció.
Reial Decret 1389/1997 del 5 de setembre. Disposicions mínimes de
seguretat i salut laboral en les activitats mineres.
Reglament general de normes bàsiques de seguretat minera i instruccions
tècniques complementàries.
R.D. 863/1985 del 2 d’abril.
Instrucció T.C. 10.3.01 sobre explosius. Voladures especials.
O.M. del 31 d’agost de 1987. BOE 18 de setembre de 1987
Normes de seguretat per l’exercici d’activitats subaquàtiques.
O. del 30 de juliol de 1981. BOE 12 de novembre de 1981
Reial Decret 487/1997 del 14 d’abril sobre manipulació manual de
càrregues.

VARIS
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Quadre de malalties professionals.
R.D. 1403/1978. BOE DEL 25 D’AGOST DE 1978
Reial Decret 488/1997 sobre disposicions mínimes de seguretat i salut
relatives al treball amb equips que inclouen pantalles de visualització.
Reglament de línies aèries d’alta tensió.
D. 3151/1968 del 28 de novembre. BOE 27 de desembre de 1968. Rectificat BOE 8 de
març de 1969
Reglament Electrotècnic per a baixa tensió i instruccions tècniques
complementàries.
D. 2413/1973 del 20 de setembre. BOE 9 d’octubre de 1973.

2. PLA DE SEGURETAT
En compliment de l'article 7 del Reial decret 1627/1997, de 24 d'octubre de 1997, cada contractista
elaborarà un pla de seguretat i salut i adaptarà aquest estudi bàsic de seguretat i salut als seus mitjans i
mètodes d'execució.
Cada pla de seguretat i salut haurà de ser aprovat, abans de l'inici de les obres, pel coordinador en
matèria de seguretat i salut en execució d'obra.
Aquest pla de seguretat i salut es farà arribar als interessats, segons estableix el Reial decret 1627/97, amb
la finalitat que puguin presentar els suggeriments i les alternatives que els semblin oportuns.
El pla de seguretat i salut, juntament amb l'aprovació del coordinador, l'enviarà el contractista als serveis
territorials de Treball de la Generalitat, carrer Carrera, 20-24 de Barcelona amb la comunicació d'obertura
de centre de treball, com es preceptiu.
Qualsevol modificació que introdueixi el contractista en el pla de seguretat i salut, de resultes de les
alteracions i incidències que puguin produir-se en el decurs de l'execució de l'obra o bé per variacions en el
projecte d'execució que ha servit de base per elaborar aquest estudi bàsic de seguretat i salut, requerirà
l'aprovació del coordinador.
3. LLIBRE D'INCIDÈNCIES
A l'obra hi haurà un llibre d’incidències, sota control del coordinador de seguretat en fase d’execució, i a
disposició de la direcció facultativa, l'autoritat laboral o el representant dels treballadors, els quals podran
fer-hi les anotacions que considerin oportunes amb la finalitat de control de compliment.
En cas d'una anotació, el coordinador enviarà una còpia de l'anotació a la Inspecció de treball (a
Barcelona, Travessera de Gràcia, 303-311) dins del termini de 24 hores.
4. PRESCRIPCIONS GENERALS DE SEGURETAT
Tot el personal, incloent-hi les visites, la direcció facultativa, etc., usarà per circular per l'obra el casc de
seguretat.
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En cas d'algun accident en que es necessiti assistència facultativa, encara que sigui lleu i l'assistència
mèdica es redueixi a una primera cura, el responsable de seguretat del contractista realitzarà una
investigació tècnica de les causes de tipus humà i de condicions de treball que han possibilitat l'accident.
A més dels tràmits establerts oficialment, l'empresa passarà un informe a la direcció facultativa de l'obra, on
s'especificarà:
- Nom de l'accidentat; categoria professional; empresa per a la qual treballa.
- Hora, dia i lloc de l'accident; descripció de l'accident; causes de tipus personal.
- Causes de tipus tècnic; mesures preventives per evitar que es repeteixi.
- Dates límits de realització de les mesures preventives.
Aquest informe es passarà a la direcció facultativa i al coordinador de seguretat en fase d’execució el dia
següent al de l'accident com a molt tard.
La direcció facultativa i el coordinador de seguretat podran aprovar l'informe o exigir l'adopció de mesures
complementàries no indicades a l'informe.
El compliment de les prescripcions generals de seguretat no va en detriment de la subjecció a les
ordenances i reglaments administratius de dret positiu i rang superior, ni eximeix de complir-les.
Cada contractista portarà el control de les revisions de manteniment preventiu i les de manteniment
correctiu (avaries i reparacions) de la maquinària d'obra.
En els casos que no hi hagi norma d'homologació oficial, seran de qualitat adequada a les prestacions
respectives.
La maquinària de l'obra disposarà de les proteccions i dels resguards originals de fàbrica, o bé les
adaptacions millorades amb l'aval d'un tècnic responsable que en garanteixi l'operativitat funcional
preventiva.
Tota la maquinària elèctrica que s'utilitzi a l'obra tindrà connectades les carcasses dels motors i els xassís
metàl·lics a terra, per la qual cosa s'instal·laran les piquetes de terra necessàries.
Les connexions i les desconnexions elèctriques a màquines o instal·lacions les farà sempre l'electricista de
l'obra.
Queda expressament prohibit efectuar el manteniment o el greixat de les màquines en funcionament.
5. CONDICIONS DELS MITJANS DE PROTECCIÓ
Tots els equips de protecció individual (EPI) i sistemes de protecció col·lectiva (SPC) tindran fixat un
període de vida útil, i es llençaran quan aquesta acabi.
Quan, per circumstàncies de treball, es produeixi un deteriorament més ràpid d'una determinada peça o
equip, aquesta es reposarà, independentment de la durada prevista o de la data de lliurament.
Aquelles peces que pel seu ús hagin adquirit més joc o toleràncies de les admeses pel fabricant, seran
reposades immediatament.
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L'ús d'una peça o d'un equip de protecció mai no representarà un risc per si mateix.
6. EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (EPI)
Cada contractista portarà el control d'entrega dels equips de protecció individual (EPI) de la totalitat del
personal que intervé a l'obra.
Es descriu, en aquest apartat, la indumentària per a protecció personal que es fa servir més i amb més
freqüència en un centre de treball del ram de la construcció, en funció dels riscos més corrents a què estan
exposats els treballadors d'aquest sector.
CASC:
El casc ha de ser d'ús personal i obligat en les obres de construcció.
Ha d'estar homologat d'acord amb la norma tècnica reglamentària MT-1, Resolució de la DG de Treball de
14-12-74, BOE núm. 312 de 30-12-74.
Les característiques principals són:
- Classe N: es pot fer servir en treballs amb riscos elèctrics a tensions inferiors o iguals a 1.000 V.
- Pes: no ha d'ultrapassar els 450 g.
Els que hagin sofert impactes violents o que tinguin més de quatre anys, encara que no hagin estat
utilitzats han de ser substituïts per uns altres de nous.
En casos extrems, els podran utilitzar diferents treballadors, sempre que se'n canviïn les peces interiors en
contacte amb el cap.
CALÇAT DE SEGURETAT:
Atès que els treballadors del ram de la construcció estan sotmesos al risc d'accidents mecànics, i que hi ha
la possibilitat de perforació de les soles per claus, és obligat l'ús de calçat de seguretat (botes) homologat
d'acord amb la Norma tècnica reglamentària MT-5, Resolució de la DG de Treball de 31-01-80, BOE núm.
37 de 12-02-80.
Les característiques principals són:
- Classe: calçat amb puntera (la plantilla serà opcional en funció del risc de punció plantar).
- Pes: no ha d'ultrapassar els 800 g.
Quan calgui treballar en terrenys humits o es puguin rebre esquitxades d'aigua o de morter, les botes han
de ser de goma. Norma tècnica reglamentària MT-27, Resolució de la DG de Treball de 03-12-81, BOE
núm. 305 de 22-12-81, classe E.
GUANTS:
Per tal d'evitar agressions a les mans dels treballadors (dermatosi, talls, esgarrapades, picadures, etc.), cal
fer servir guants. Poden ser de diferents materials, com ara:
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- cotó o punt:
- cuir:
- làtex rugós:
- lona:

feines lleugeres
manipulació en general
manipulació de peces que tallin
manipulació de fustes

Per a la protecció contra els agressius químics, han d'estar homologats segons la Norma tècnica
reglamentària MT-11, Resolució de la DG de Treball de 06-05-77, BOE núm. 158 de 04-07-77.
Per a feines en les quals pugui haver-hi el risc d'electrocució, cal fer servir guants homologats segons la
Norma tècnica reglamentària MT-4, Resolució de la DG de Treball de 28-07-75, BOE núm. 211 de 02-1175.
CINTURONS DE SEGURETAT:
Quan es treballa en un lloc alt i hi hagi perill de caigudes eventuals, és preceptiu l'ús de cinturons de
seguretat homologats segons la Norma tècnica reglamentària MT-13, Resolució de la DG de Treball de 0806-77, BOE núm. 210 de 02-09-77.
Les característiques principals són:
- Classe A: cinturó de subjecció. S'ha de fer servir quan el treballador no s'hagi de desplaçar o quan els
seus desplaçaments siguin limitats. L'element amarrador ha d'estar sempre tibant per impedir la
caiguda lliure.
PROTECTORS AUDITIUS:
Quan els treballadors estiguin en un lloc o àrea de treball amb un nivell de soroll superior als 80 dB (A), és
obligatori l'ús de protectors auditius, que sempre seran d'ús individual.
Aquests protectors han d'estar homologats d'acord amb la Norma tècnica reglamentaria MT-2, Resolució
de la DG de Treball de 28-01-75, BOE núm. 209 de 01-09-75.
PROTECTORS DE LA VISTA:
Quan els treballadors estiguin exposats a projecció de partícules, pols o fum, esquitxades de líquids i
radiacions perilloses o enlluernades, hauran de protegir-se la vista amb ulleres de seguretat i/o pantalles.
Les ulleres i oculars de protecció antiimpactes han d'estar homologats d'acord amb la Norma tècnica
reglamentària MT-16, Resolució de la DG de Treball de 14-06-78, BOE núm. 196 de 17-08-78, i MT-17,
Resolució de la DG de Treball de 28-06-78, BOE de 09-09-78.
ROBA DE TREBALL:
Els treballadors de la construcció han de fer servir roba de treball, preferiblement del tipus granota,
facilitada per l'empresa en les condicions fixades en el conveni col·lectiu provincial.
La roba ha de ser de teixit lleuger i flexible, ajustada al cos, sense elements addicionals (bocamànigues,
gires, etc.) i fàcil de netejar.
En el cas d'haver de treballar sota la pluja o en condicions d’humitat similars, se'ls entregarà roba
impermeable.
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7. SISTEMES DE PROTECCIONS COL·LECTIVES (SPC)
Es descriu en aquest apartat les proteccions de caràcter col·lectiu, que tenen com a funció principal fer de
pantalla entre el focus de possible agressió i la persona o objecte a protegir.
BARANES
Disposaran de llistó superior a una altura de 100 cm., de suficient resistència per garantir la retenció de
persones, i portarà un llistó horitzontal entremig, així com el seu corresponent entornpeu.
TANCAMENTS DE LIMITACIÓ I PROTECCIÓ
Tindran com a mínim 90 cm., construïdes amb balustres metàl·liques tipus sergent o puntals amb suports
pel passamà de fusta o tub, també metàl·lic.
CABLES I ELEMENTS DE SUBJECCIÓ DEL CINTURÓ DE SEGURETAT I ELS SEUS ANCORATGES
Tindran suficient resistència per suportar els esforços que puguin estar sotmesos, d’acord amb la funció
protectora.
PÒRTICS DE LIMITACIÓ DE GÀLIBS
Per prevenir contactes o aproximacions excessives de màquines i vehicles a línies aèries. Disposaran de
llinda degudament senyalitzada.
SENYAL NORMALITZADA DE TRÀFIC
Es col·locarà en tots els llocs de l’obra o dels seus accessos i entorn, on la circulació de vehicles i vianants
ho facin necessari, d’acord amb el codi de circulació i la norma 8.3-I.C.
SENYAL NORMALITZADA DE SEGURETAT
Es col·locarà en tots els llocs de l’obra o dels seus accessos, on sigui precís advertir els riscs, recordar
obligacions d’utilitzar determinades proteccions, establir prohibicions o informar de la situació de mitjans de
seguretat.
En l’apartat de plànols s’inclouen les senyals normalitzades de seguretat, d’acord amb la legislació vigent.
CORDÓ DE BALISAMENT
Es col·locarà en els límits de zona de treball o de pas en les que existeixi perill de caiguda per desnivell o
per caiguda d’objectes, com a complement de la corresponent protecció col·lectiva. Si és necessari serà
reflectant.
EXTINTORS
Serà adequat en agent extintor i mida al tipus d’incendi previsible, i es revisarà el contingut de càrrega cada
any, i amb el retimbrat i data dins dels últims cinc anys.
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TAPES EN ARQUETES
Els forats d’arquetes i pous es protegiran amb tapa de fusta de resistència adequada.
TOPALLS DE DESPLAÇAMENT DE VEHICLES
Es podran realitzar amb un parell de taulons embridats, fixats al terreny mitjançant rodons clavats al mateix,
o d’una altra manera eficaç.
PASSADISSOS DE SEGURETAT
Es col·locaran en accessos o passos obligatoris, en l’obra o en el seu entorn on no sigui possible eliminar
el risc de caiguda d’objectes.
Podran realitzar-se amb pòrtics de peu drets i llinda a base de taulons, fermament subjectes al terreny i
coberta quallada de taulons. Aquests elements també podran ser metàl·lics (els pòrtics a base de tubs o
perfils i la coberta de xapa).
Seran capaços de suportar l’impacte dels objectes que es prevegi que puguin caure, podent col·locar
elements amortidors sobre la coberta (sacs, terres, capa de sorra, etc.)
XARXES
Seran de poliamida. Les seves característiques generals seran les que compleixin, amb garantia, la funció
protectora per la qual estan previstes.
LONA
Es col·locarà per impedir la caiguda de treballadors i objectes per aïllar a aquells de les condicions
atmosfèriques adverses.
En cas de que es realitzin treballs de soldadura o similars serà resistent a la propagació de la flama.
INTERRUPTORS DIFERENCIALS I PRESES DE TERRA
La sensibilitat mínima dels interruptors diferencials serà de 30 mA per enllumenat i de 300 mA per força.
La resistència de les preses de terra serà com a màxim la que garanteixi, d’acord amb la sensibilitat de
l’interruptor diferencial, una tensió màxima de contacte de 24 V. La seva resistència es mesurarà
periòdicament i, almenys, en l’època més seca de l’any.
TRANSFORMADOR DE SEGURETAT DE 24 V.
Es situarà en línies alimentadores d’eines i llums manuals quan es treballi en zones d’alt contingut
d’humitat.
REGATGES
Les pistes per a vehicles es regaran convenientment per evitar l’aixecament de pols pel trànsit d’aquestos.
També es regaran les escombraries per evitar la formació de pols.
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MAQUINÀRIA
Totes les màquines compliran la legislació vigent i a l’arribar a l’obra tindran tots els dispositius de seguretat
i elements de protecció que es senyalin en l’obra.
MITJANS AUXILIARS DE TOPOGRAFIA
Aquests mitjans tals com cintes, banderoles, mires, etc., seran dielèctrics, atès el risc d’electrocució per les
línies elèctriques.
8. SERVEIS DE PREVENCIÓ
SERVEI TÈCNIC DE SEGURETAT I SALUT:
Tots els contractistes han de tenir assessorament tècnic en seguretat i salut, propi o extern, d'acord amb el
Reial decret 39/1997 sobre serveis de prevenció.
SERVEI MÈDIC:
Els contractistes d'aquesta obra disposaran d'un servei mèdic d'empresa, propi o mancomunat.
Tot el personal de nou ingrés a la contracta, encara que sigui eventual o autònom, haurà de passar el
reconeixement mèdic prelaboral obligat. Són també obligades les revisions mèdiques anuals dels
treballadors ja contractats.
9. COMITÈ DE SEGURETAT I SALUT
Es constituirà el Comitè de Seguretat i Salut quan calgui, segons la legislació vigent i allò que disposa el
conveni col·lectiu provincial del sector.
Es nomenarà per escrit socorrista el treballador voluntari que tingui capacitat i coneixements acreditats de
primers auxilis, amb el vist-i-plau del servei mèdic. És interessant que participi en el Comitè de Seguretat i
Salut.
El socorrista revisarà mensualment la farmaciola, i reposarà immediatament el que s'hagi consumit.
10. INSTAL·LACIONS DE SALUBRITAT I CONFORT
Les instal·lacions provisionals d'obra s'adaptaran, pel que fa a elements, dimensions i característiques, al
que preveuen a l'especificat els articles 44 de l'Ordenança general de seguretat i higiene, i 335,336 i 337
de l'Ordenança laboral de la construcció, vidre i ceràmica.
11. CONDICIONS ECONÒMIQUES
El control econòmic de les partides que integren el pressupost de l’estudi bàsic de seguretat i salut que
siguin abonables al contractista principal, serà idèntic al que s'apliqui a l'estat d'amidaments del projecte
d'execució.
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12. COMPLIMENT DEL RD 1627/1997 PER PART DEL PROMOTOR: COORDINADOR DE
SEGURETAT I AVÍS PREVI
El promotor ha de designar un coordinador de seguretat en la fase d'execució de les obres per a que
assumeixi les funcions que es defineixen en el RD 1627/1997,
El promotor ha d’efectuar un avís previ als Serveis Territorials del Departament de Treball de la Generalitat
abans de l’inici de les obres i obtenir l'obertura del centre de treball.
L’avís previ és redactarà d’acord amb el disposat en l’annex III del RD 1627/1997, de data 24-10-97.
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1.- ASPECTES GENERALS
1.1.- OBJECTE, ABAST I DISPOSICIONS GENERALS.
Objecte
Aquest plec de prescripcions generals té per objecte en primer lloc estructurar l’organització general de l’obra; en
segon lloc, fixar les característiques dels materials a emprar; igualment, establir les condicions que ha d’acomplir el
procés d’execució de les unitats d’obra; gestió dels residus i per últim, organitzar el mode i manera en que s’han de
realitzar els amidaments i abonaments.
Àmbit d’aplicació
El present plec s’aplicarà per a la construcció, control, direcció i inspecció de les obres corresponents al “Projecte
de reconstrucció d’un mur de contenció a la Travessia de Ponent d’Alp”.
Instruccions, normes i disposicions aplicables
Seran d’aplicació, en el seu cas, com a supletòries i complementàries de les contingudes en aquest Plec, les
establertes en el Plec de Prescripcions Tècniques Generales per a obres de Carreteres i Ponts (PG-3), aprovat per
Ordre Ministerial de 6 de febrer de 1976, modificacions posterior i el senyalat en els Plànols del Projecte, defineixen
tots els requisits tècnics de les obres que són objecte els mateix.
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Els senyals de trànsit han de complir la Instrucció 8.1-IC i els senyals d’obra la Instrucció 8.3. I.C.
Tots aquests documents obligaran en la redacció original amb les modificacions posteriors, declarades d’aplicació
obligatòria i que es declarin com a tals durant el termini de les obres d’aquest projecte.
El Contractista està obligat al compliment de totes les instruccions, plecs o normes de tota índole promulgades per
l’administració de l’estat, de l’autonomia, ajuntament i d’altres organismes competents, que tinguin aplicació a les
feines que s’han de fer, tant si són esmentats com si no ho són en la relació anterior, quedant a decisió del Director
d’obra resoldre qualsevol discrepància que pugui haver respecte el que disposa aquest plec.
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1.2.-

DESCRIPCIÓ DE L’OBRA

La descripció detallada de les obres que comprèn el present projecte es troba en la memòria
Aspectes generals que contempla el projecte:


Demolició de paviments afectats



Moviments de terres



Construcció de mur de formigó armat



Reposició de paviments afectats

1.3.-

DIRECCIÓ D’OBRA.

La Direcció, seguiment, control i valoració de les obres objecte del projecte, així com de les que corresponguin a
ampliacions o modificacions establertes per la propietat, estarà a càrrec d’una Direcció d'Obra encapçalada per un
tècnic titulat competent. La propietat participarà en la Direcció d'Obra en la mida que ho cregui convenient.
Per a poder acomplir amb la màxima efectivitat la missió que li és encarregada, la Direcció d'Obra gaudirà de les
més àmplies facultats, podent conèixer i participar en totes aquelles previsions o actuacions que porti a terme el
Contractista.
Seran base per al treball de la Direcció d'Obra:


Els plànols del projecte.



El Plec de Condicions Tècniques.



Els quadres de preus.



El preu i termini d’execució contractats.



El Programa de treball formulat pel Contractista i acceptat per la propietat.



El programa de residus i Control de Qualitat formulat pel Contractista i acceptat per la Direcció d’Obra i la
propietat.



Les modificacions d’obra establertes per la propietat.

Les condicions particulars del seu contracte amb la propietat.
Sobre aquestes bases les funcions particulars de la Direcció d’Obra seran les especificades en el contracte subscrit
entre aquests i la propietat.
Per al desenvolupament del seu treball en les degudes condicions, el Contractista haurà de facilitar la seva tasca
facilitant-li l’accés a totes les instal·lacions i tall oberts en l’obra.

1.4.-

DESENVOLUPAMENT DE LES OBRES

Replanteigs. Acta de comprovació del replanteig
Amb anterioritat a la iniciació de les obres, el Contractista, conjuntament amb la Direcció d'Obra, procediran a la
comprovació de les bases de replanteig i punts fixos de referència que constin al Projecte, aixecant-se Acta dels
resultats.
Correspondrà al Contractista l’execució dels replanteigs necessaris per a portar a terme l'obra. El Contractista
informarà a la Direcció d'Obra de la manera i dates en què programi portar-los a terme. La Direcció d'Obra podrà
fer-li recomanacions al respecte i, en cas que els mètodes o temps d’execució donin lloc a errors en les obres,
prescriure correctament la forma i temps d’executar-los.
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La Direcció d'Obra farà, sempre que ho cregui oportú, comprovacions dels replanteigs efectuats.
Plànols d’obra
Un cop efectuat el replanteig i els treballs necessaris per a un perfecte coneixement de la zona i característiques del
terreny i materials, el Contractista formularà els plànols detallats d’execució que la Direcció d’obra cregui convenients, justificant adequadament les disposicions i dimensions que figuren en aquests segons els plànols del
projecte constructiu, els resultats dels replanteigs, treballs i assaigs realitzats, els plecs de condicions i els
reglaments vigents. Aquests plànols hauran de formular-se amb suficient anticipació, que fixarà la Direcció d’obra, a
la data programada per a l’execució de la part d’obra a que es refereixen i ser aprovats per la Direcció d'Obra, que
igualment, assenyalarà al Contractista el format i disposició en que ha d’establir-los. Al formular aquests plànols es
justificaran adequadament les disposicions adoptades.
En particular, serà responsabilitat del Contractista la realització dels estudis, plànols i documentació necessària per
a la sol·licitud de permisos a les Companyies afectades per a l’estintolament dels serveis que així ho requereixin.
El Contractista estarà obligat, quan segons la Direcció d’obra fos imprescindible, a introduir les modificacions que
calguin per a que es mantinguin les condicions d’estabilitat, seguretat i qualitat previstes al projecte, sense dret a
cap modificació al preu ni al termini total ni als parcials d’execució de les obres.
Per la seva part el Contractista podrà proposar també modificacions, degudament justificades, sobre l’obra
projectada, a la Direcció d’obra, qui, segons la importància d’aquestes, resoldrà directament o ho comunicarà a la
propietat per a l’adopció de l’acord que s’escaigui. Aquesta petició tampoc donarà dret al Contractista a cap
modificació sobre el programa d’execució de les obres.
Al cursar la proposta citada a l’apartat anterior, el Contractista haurà d’assenyalar el termini dins del qual precisa
rebre la contestació per a que no es vegi afectat el programa de treballs. La no contestació dins del citat termini,
s’entendrà en tot cas com a denegació a la petició formulada.
Programa de treballs
Prèviament a la contractació de les obres el Contractista haurà de formular un programa de treball complert. Aquest
programa de treball serà aprovat per la Direcció d’Obra al temps i en raó del Contracte. L’estructura del programa
s’ajustarà a les indicacions per la DO.
El programa de Treball comprendrà:
a)
La descripció detallada del mode en que s’executaran les diverses parts de l’obra, definint amb criteris
constructius les activitats, lligams entre activitats i durades que formaran el programa de treball. En el programa
quedaran descrites i justificades les distintes fases d’execució previstes i la configuració del trànsit que queda en
servei en cada una d’elles, tant del trànsit rodat com del de vianants. La programació d’aquest desviament s’haurà
de fer d’acord amb els criteris i condicionants determinats per la Policia Local.
b)
Avantprojecte de les instal·lacions, mitjans auxiliars i obres provisionals, oficines d’obra, magatzems,
sitges, etc. i justificació de la seva capacitat per a assegurar l’acompliment del programa.
c)
Relació de la maquinària que s’emprarà, amb expressió de les seves característiques, on es troba cada
màquina al temps de formular el programa i de la data en que estarà a l’obra així com la justificació d’aquelles
característiques per a realitzar conforme a condicions, les unitats d’obra en les quals s’hagin d’emprar i les
capacitats per a assegurar l’acompliment del programa.
d)
Organització de personal que es destina a l’execució de l’obra, expressant on es troba el personal
superior, mitjà i especialista quan es formuli el programa i de les dates en que es trobi a l’obra.
e)
Procedència que es proposa per als materials a utilitzar a l’obra, ritmes mensuals de subministres,
previsió de la situació i quantia dels emmagatzematges.
f)
Programa temporal d’execució de cada una de les unitats que componen l’obra, establint el pressupost
d’obra que cada mes es farà concret, i tenint en compte explícitament els condicionaments que per a l’execució de
cada unitat representen les altres, així com altres particulars no compreses en aquestes.
h)

Valoració mensual i acumulada de cada una de les Activitats programades i del conjunt de l’obra.
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Durant el curs de l’execució de les obres, el Contractista haurà d’actualitzar el programa establert per a la contractació, sempre que, per modificació de les obres, modificacions en les seqüències o processos i/o retards en la realització dels treballs, la propietat ho cregui convenient. La Direcció d’obra tindrà facultat de prescriure al Contractista
la formulació d’aquests programes actualitzats i participar en la seva redacció.
Si del seguiment de l’obra realitzada la Direcció d’obra observés retards injustificats d’algunes unitats o activitats,
podrà ordenar la incorporació de medis extraordinaris de producció i/o l’ampliació de la jornada de treball. El
Contractista no podrà reclamar cap tipus de sobre-cost per aquest concepte.
A part d’això, el Contractista haurà d’establir periòdicament els programes parcials de detall d’execució que la
Direcció d’obra cregui convenients.
El Contractista es sotmetrà, tant en la redacció dels programes de treballs generals com parcials de detall, a les
normes i instruccions que li dicta la Direcció d’obra.
Control de qualitat
La qualitat de l’obra definida en aquest Projecte queda assegurada mitjançant el seguiment i control de la realització
del Pla de Control de Qualitat.
El retard en l’execució de les obres com a conseqüència de la manca de disponibilitat dels resultats del control de
qualitat serà risc exclusiu del Contractista i en cap cas imputable a la Direcció d’obra, que podrà ordenar la
paralització de tots o part dels treballs si considera que la seva realització, sense disposar de les Actes de resultats,
pugui comprometre la qualitat de l’obra en curs.
El tipus i número d’assaigs a realitzar durant l’execució de les obres, tant en la recepció de materials com en el
control de fabricació i posta en obra, serà el definit pel programa d’assaigs del Projecte o el definit pel Director de
les Obres.
Correspon al Contractista tenir en compte les següents qüestions en quan als assaigs de qualitat a realitzar en
l’obra :
L’import d’aquests assaigs s’obtindrà aplicant les tarifes fixades al Real Decret 768/1980, de 21 de març i
disposicions posteriors, pel que es convaliden les taxes dels laboratoris del Ministerio de Obras Públicas y
Urbanismo. L’import serà a càrrec del Contractista, fins a un límit de l’u i mig per cent (1,5%) del Pressupost
d’Execució Material del Projecte,conforme prescriu la clàusula 38 del “Plec de Clàusules Administratives generals
per a la contractació d’obres de l’Estat”. Aquest límit podrà ser modificat pel Plec de Bases per a la licitació de les
Obres.
El Contractista està obligat a comunicar a l’administració, representada per el Director de l’obra o persona delegada
a tal efecte, amb l’antelació suficient que permeti la realització dels assaigs pertinents, que una unitat d’obra està
acabada a judici del Contractista per a la seva comprovació per la Direcció d’obra.
Quan el Contractista executés obres que resultessin defectuoses en geometria i/o qualitat, segons els materials o
mètodes de treball utilitzats, la Direcció d’obra apreciarà la possibilitat o no de corregir-les i en funció d’això
disposarà:
Les mesures a adoptar per a procedir a la correcció de les corregibles, dins del termini que s’assenyali.
Les incorregibles, on la separació entre característiques obtingudes i especificades no comprometi la funcionalitat ni
la capacitat de servei, seran tractades a elecció de la DO, com a incorregibles en que quedi compromesa la seva
funcionalitat i capacitat de servei, o acceptades previ acord amb el Contractista, amb una penalització econòmica.
Les incorregibles en que quedin compromeses la funcionalitat i la capacitat de servei, seran enderrocades i
reconstruïdes a càrrec del Contractista, dins del termini que s’assenyali.
Totes aquestes obres no seran d’abonament fins a trobar-se en les condicions especificades, i en cas de no ser
reconstruïdes en el termini concedit, la DO podrà encarregar el seu arreglament a tercers, per compte del
Contractista.
La Direcció d’obra podrà, durant el curs de les obres o prèviament a la recepció provisional d’aquestes, realitzar
quantes proves cregui adients per a comprovar el compliment de condicions i d’adequat comportament de l’obra
executada.
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Aquestes proves es realitzaran sempre en presència del Contractista que, per la seva part, està obligat a donar
quantes facilitats es necessitin per a la seva correcta realització i a posar a disposició els mitjans auxiliars i personal
que faci falta a tal objecte.
De les proves que es realitzin s’aixecarà Acta que es tindrà present per a la recepció de l’obra.
El personal que s’ocupa de l’execució de l’obra, podrà ser recusat per la Direcció d’obra sense dret a cap indemnització per al Contractista.
Materials
Tots els materials han de ser adients a la fi a que es destinen, i havent-se tingut en compte en les bases de preus i
formació de pressupostos, s’entén que seran de la millor qualitat en la seva classe entre tots els existents en el
mercat.
Per això, i encara que per les seves característiques singulars o menor importància no hagin estat objecte d’una
definició més explicita, la seva utilització quedarà condicionada a l’aprovació del Director de les obres, qui podrà
determinar les proves o assaigs de recepció que siguin adients a tal efecte.
En tot cas, els materials seran d’igual o millor qualitat que la que puguis deduir-se de la seva procedència, valoració
o d’altres característiques citades en algun document del projecte i es subjectaran a normes oficial o criteris de bona
fabricació del ram. El Director de les obres podrà recusar el seu subministri per empreses que no ofereixin les
garanties adients.
La propietat es reserva el dret de subministrar qualsevol material que pugui posseir o adquirir, ja sigui a través
d’aquest mateix contracte, ja per qualsevol altre medi.
Els materials que subministri el contractista hauran d’acomplir les característiques contingudes en el Plec de
Prescripcions Tècniques Generals de materials, obres i instal·lacions municipals.
Els materials i el mobiliari urbà, independent d’acomplir amb les condicions generals contingudes al Plec de
Prescripcions Tècniques Generals, hauran d’ajustar-se a les característiques particulars que la inspecció facultativa
determini per a cada subministrament.
Dintre de l'import del pressupost, el contractista haurà d’acceptar les variacions de materials que la inspecció
facultativa de les obres indiqui.
Els materials rescatats es consideraran de propietat municipal i en els casos en que la direcció facultativa així ho
disposi, es traslladaran als magatzems municipals; del contrari es traslladaran d’immediat a l’abocador.
Tots els productes resultants de l’excavació dels ferms i dels enderrocs d’altres elements de l’obra, es portaran a la
central de matxuqueig i reciclatge marcat per la direcció facultativa per al seu aprofitament,segons el Catàleg de
Residus de Catalunya.
La disposició de la runa s’efectuarà seguint el procediment establert en l’annex de Residu del present projecte o
com especifiqui la Direcció d’Obra.
Els amidaments de les excavacions, demolicions càrregues i transports s’entenen M.S.P. (mesurats sobre perfil).
Les excavacions, demolicions i càrregues siguin a mà o a màquina, seran a un preu únic.
Mitjans del Contractista per a l’execució dels treballs
El Contractista és obligat a tenir a l’obra l’equip de personal directiu, tècnic, auxiliar i operari que resulti de la
documentació de l’adjudicació i quedi establert al programa de treballs. Designarà de la mateixa manera, les
persones que assumeixin, per la seva part, la direcció dels treballs que tindran facultats per a resoldre quantes
qüestions depenguin de la Direcció d’obra.
Tant la idoneïtat de les persones que constitueixen aquest grup directiu, com la seva organització jeràrquica i
especificació de funcions, serà lliurement apreciada per la Direcció d’obra que tindrà en tot moment la facultat
d’exigir al Contractista la substitució de qualsevol persona o persones adscrites a aquesta, sense obligació de
respondre de cap dels danys que al Contractista pogués causar l’exercici d’aquella facultat. No obstant, el
Contractista respon de la capacitat i de la disciplina de tot el personal assignat a l’obra.
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De la maquinària que amb arranjament al programa de treballs s’hagi compromès a tenir a l’obra, no podrà el
Contractista disposar per a l’execució d’altres treballs, ni retirar-la de la zona d’obres, excepte expressa autorització
de la Direcció d’obra.
Informació a preparar pel Contractista
El Contractista haurà de preparar periòdicament per a la seva remissió a la Direcció d’obra informes sobre els treballs de projecte, programació i seguiment que li estiguin encomanats.
Les normes sobre el contingut, forma i dates per al lliurament d’aquesta documentació vindrà fixada per la Direcció
d’obra.
Serà, de la mateixa manera, obligació del Contractista deixar constància formal de les dades bàsiques de la forma
del terreny que obligatòriament haurà tingut que prendre abans de l'inici de les obres.
Tota aquesta documentació servirà de base per a la confecció del projecte final de les obres, a redactar per la
Direcció d’obra, amb la col·laboració del Contractista que aquesta cregui convenient.
La propietat no es fa responsable de l’abonament d’activitats per a les que no existeixi comprovació formal de l’obra
oculta i, en tot cas, es reserva el dret de que qualsevol despesa que comportés la comprovació d’haver estat
executades les anomenades obres, sigui a càrrec del Contractista.
Manteniment i regulació del trànsit durant les obres I senyalització de les obres
La senyalització de les obres durant la seva execució es farà d’acord amb l’Ordre Circular 301/89 T “Senyalització
d’obres”, la Norma 8.3-IC, i demés disposicions al respecte que existeixen o poguessin entrar en vigor abans de la
finalització de les obres, així com amb els continguts de les següents publicacions:
Nota de Servei de la Direcció General de Carreteres, de 15 de novembre de 1993, sobre cartell d’obra.
Senyalització mòbil d’obres. Dirección General de Carreteras, 1997 (Sèrie Monogràfica). Adequació de la Norma
8.3-IC sobre Senyalització d’Obres.
Manual d’exemples de senyalització d’obres fixes. Dirección General de Carreteras, 1997 (Sèrie Monogràfica). com
aplicació de la Norma 8.3-IC sobre Senyalització d’Obres.
Es compliran a més les normes o ordres que determinin els responsables de tràfic de l’Ajuntament.
El Director d’obra ratificarà el tipus de senyal a utilitzar conforme a les normes vigents en el moment de la
construcció, essent per compte i responsabilitat del Contractista l’establiment, vigilància i conservació de les senyals
que siguin necessàries.
El Contractista assenyalarà l’existència de rases obertes, impedirà l’accés a elles a totes les persones alienes a
l’obra i tancarà tota la zona perillosa, havent d’establir la vigilància necessària, especialment de nit, per evitar danys
al trànsit i a les persones que hagin de travessar la zona de les obres.
El Contractista, sota la seva responsabilitat, assegurarà el manteniment del trànsit en tot moment durant l’execució
de les obres, al menys amb els nivells de serveis i el número de carrils especificats en aquest Projecte.
El Contractista mantindrà en perfectes condicions de conservació tots els elements de senyalització d’obres e
instal·lacions, en particular, els destinats a senyalitzar els desviaments provisionals del trànsit durant l’execució de
les obres. Una vegada finalitzades, tots els elements que hagin estat objecte d’amidament i abonament en
pressupost, i que són per tant propietat de l’Administració, seran posats a disposició del Director de l’Obra.
Els desviaments i la senyalització d’obres segons el pla d’obra del Contractista, haurà estat aprovat abans del
començament de les obres en cas de diferir dels inclosos en aquest projecte. El Contractista, en qualsevol cas, serà
l’encarregat de sol·licitar els permisos i autoritzacions necessàries per a la instal·lació dels desviaments davant els
organismes afectats, no haurà de ser causa o motiu de demora sobre el pla d’obra proposat. Així mateix seran per
compte del Contractista les despeses que suposi la seva tramitació.
Les instruccions que altres Organismes pugessin donar al Contractista, hauran de ser notificades al Director d’obra
per al seu coneixement i conformitat per escrit.
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El Contractista mantindrà en perfectes condicions de conservació tots els elements necessaris destinats a mantenir
el trànsit dels veïns per la zona durant l’execució de les obres. Una vegada finalitzades, tots els elements que hagin
estat objecte d’amidament i abonament en pressupost, i que són per tant propietat de l’Administració, seran posats
a disposició del Director de l’Obra.
Seguretat i higiene al treball
D’acord amb el Reial Decret 1627/97 de 24.10.97 (BOE 25.10.97), el Contractista haurà d’elaborar un "Pla de
seguretat i salut" en el qual desenvolupi i adapti "L’estudi de seguretat i salut" contingut al projecte, a les circumstàncies físiques, de mitjans i mètodes en que desenvolupi els treballs. Aquest Pla, previ informe del
Coordinador de Seguretat i Salut serà aprovat per l'Autoritat competent, i tornarà a formar part de la documentació
contractual d’aquest contracte.
Hauran de prendre’s, a més, les següents precaucions especials durant l’execució de les obres:
1)

Les rases estaran acotades tancant la zona de pas en la que puguin existir riscs per a vianants o vehicles.

2)
Les zones de construcció d’obres singulars, com pous d’encreuament, pericons, pous d’enclavament de
tubs, etc., estaran completament tancades.
3)
Les tanques de protecció estaran a no més d’un metre del cantell de la rasa quan es proveeixi passos de
vianants paral·lels a la seva direcció i a no menys de 2 metres, quan es prevegi pas de vehicles.
4)
L’aplec de materials i terres extretes en talls de fondària major de 1,25 metres, es disposaran a una
distància no menor de 1,50 m del cantell.
5)
En rases o pous de fondària major de 1,25 metres i sempre que hi hagi operaris treballant a l’interior, se’n
mantindrà un de prevenció en l’exterior.
6)
Les rases de fondària major de 1,25 metres, estaran previstes d’escales que ultrapassin 1 metre, la part
superior del tall.
Detecció de serveis existents
Previ al començament de l’obertura de les rases, serà comesa del Contractista la realització de les cales
necessàries per a la localització exacta dels serveis afectats detectats en aquest Projecte, així com sol·licitud
d’informació complementària a les Companyies propietàries dels mateixos, amb el fi de minimitzar l’impacta sobre
aquells i poder ajustar la geometria de l’obra definida en aquest Projecte a les circumstàncies reals presents en
obra.
Per a la tramitació de les gestions i permisos necessaris contarà amb el recolzament i ajut de la Direcció
Facultativa, si be la responsabilitat última d’aquest treballs li correspon al Contractista, que no podrà adduir retards
en aquesta fase de l’obra com justificació a d’incompliment parcial o total dels treballs adjudicats.
Qualsevol modificació sobre allò projectat que el Contractista consideri necessari realitzar per a adequar-se als
serveis afectats després del procés abans citats, serà projectat per ell i sotmès a l’aprovació per part de la Direcció
d’Obra, qui jutjarà sobre la idoneïtat i justificació de la modificació.
El contractista haurà de reparar al seu càrrec els serveis públics o les propietats privades afectades com a
conseqüència de l’execució dels seus treballs, indemnitzant a les persones físiques i/o jurídiques que resultin
perjudicades.
Execució de les obres no especificades en aquest plec
L’execució de les unitats d’obra del Present Projecte, les especificacions del qual no figurin en aquest Plec de Prescripcions Tècniques, es faran d’acord amb allò especificat per aquestes a la normativa vigent, o en el seu defecte,
amb allò que ordeni el Director de les obres, dins de la bona pràctica per a obres similars. S’abonaran
completament finalitzades, als preus fixats en el Quadre núm. 1 que compren totes les despeses necessàries per a
la seva execució, entenent que s’inclouen materials, medis auxiliars, muntatges, pintures, proves, posada en servei
i tots els elements u operacions siguin necessaris per al ús de les unitats en qüestió.
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Conservació de les obres executades
El Contractista resta compromès a conservar al seu càrrec i fins que siguin rebudes, totes les obres que integraran
el projecte. Així mateix resta obligat a la conservació al seu càrrec de les obres en el termini de garantia de dos
anys, des de la data de recepció.

1.5.- AMIDAMENT I ABONAMENT
Amidament de les obres
La Direcció de l'Obra realitzarà mensualment i en la forma que estableix aquest Plec de Prescripcions Tècniques,
l’amidament de les unitats d’obra executades durant el període de temps anterior.
El Contractista o el seu delegat podran presenciar la realització d’aquests amidaments.
Per les obres o parts d’obra les dimensions i característiques de les quals hagin de quedar posterior i definitivament
ocultes, el Contractista està obligat a avisar a la Direcció amb la suficient antelació, a fi de que aquesta pugui realitzar les corresponents amidaments i presa de dades, aixecant els plànols que les defineixin, la conformitat de les
quals subscriurà el Contractista o el seu delegat.
Si no hi hagués avís amb antelació, el Contractista queda obligat a acceptar les decisions de l'Administració sobre
el particular.
Abonament de les obres
Preus unitaris
Els preus unitaris fixats per unitat d’obra cobreixen totes les despeses necessàries per a l’execució material de la
unitat corresponent, totalment acabada, inclosos els treballs, personal, materials, maquinària, elements auxiliars i
mides de seguretat, sempre que expressament no es digui el contrari en aquest Plec de Condicions Tècniques
Particulars i figurin al Quadre de Preus el dels elements considerats com unitat independent.
La descripció de les operacions i materials precisos per a executar cada unitat d’obra que s’indica als diferents
articles del present Plec i en la Justificació de Preus del Projecte, no és exhaustiva si no enunciativa, per a la millor
comprensió dels conceptes que estan compresos en la mateixa. En conseqüència els treballs, equips o materials
distints o no relacionats, però imprescindibles per a executar la unitat, es consideren inclosos al preu unitari
corresponent.
Tots els materials i elements necessaris o complementaris per al correcte acabat de la unitat d’obra, encara que no
figurin als Documents contractuals, si es consideren convenients a judici de la Direcció d’Obra, s’hauran d’executar
sense motiu de sobrepreu.
Si el Contractista, inclòs amb autorització de la Direcció d’Obra, emprès materials de més acurada preparació o de
major qualitat que d’assenyalada al Projecte o substitueixi una classe de fàbrica per altre que tingués assignat major
preu o executés amb majors dimensions a qualsevol part de les obres o, en general, introdueix en aquesta i sense
demanar-se, qualsevol altre modificació que sigui beneficiosa a judici de la Direcció d’Obra, no tindrà dret, malgrat
això, més que a l’abonament del que pogués correspondre-li al cas de que hagués construït l’obra amb estricta
subjecció a la projectada i contractada o adjudicada.
Els preus unitaris que apareixen en lletra en el Quadre de preus, serà el que s’aplicarà als amidaments per obtenir
l'import d'Execució Material de cada unitat d’obra.
La descomposició dels preus unitaris que figuren en el Quadre de Preus, és d’aplicació exclusiva a les unitats
d’obra incompletes, no podent el Contractista reclamar modificació de preus en lletra del Quadre, per a les unitats
totalment executades, per errors o omissions en la descomposició que figura en el Quadre de Preus.
Encara que la justificació de preus unitaris que apareix en el corresponent Annex a la Memòria, s’emprin hipòtesi no
coincidents amb la forma real d’executar les obres (jornals i mà d’obra necessària, quantitat, tipus i cost horari de
maquinària, transport, nombre i tipus d’operacions necessàries per completar la unitat d’obra, dosificació, quantitat
de materials, proporció de varis corresponents a diversos preus auxiliars, etc.), aquests extrems no podent argüir-se
DOC. 3.- PLEC DE PRESCRIPCIONS GENERALS

19

Projecte de Reconstrucció d’un mur de contenció a la Travessia de Ponent (Alp) -modificat-

com a base per a la modificació del corresponent preu unitari i estan continguts en un document merament
informatiu.
Altres despeses per compte del Contractista
Seran per compte del Contractista, sempre que al contracte no es prevegi explícitament el contrari, les següents
despeses, a títol indicatiu i sense que la relació sigui limitadora.
Les despeses de replanteig general de l’obra o la seva comprovació i els replanteigs parcials.
Les despeses de construcció, remoció i retirada de tota classe de construccions auxiliars, incloses les d’accés.
Les despeses de lloguer o adquisició de terrenys per a dipòsits de maquinària i materials.
Les despeses de protecció d’aplecs i de la pròpia obra contra tot deteriorament, dany o incendi, acomplint els
requisits vigents per a l’emmagatzematge d’explosius i carburants.
Les despeses de neteja i evacuació de deixalles i brossa.
Les despeses de mantenir en servei la xarxa de pluvials existent i les de construcció i conservació de desguassos,
tant provisionals com a definitius i la seva connexió a la xarxa de clavegueram urbana.
Les obres de drenatge, desviaments de corrents d’aigua, esgotament o rebaix del nivell freàtic, necessàries pe a
impedir l’entrada i/o evacuar les aigües de les zones de treball, a no ser que aquestes mesures figurin
expressament en el pressupost.
Les despeses de subministrament, col·locació, conservació i retirada de senyals de tràfic, tanques, elements de
senyalització, il·luminació i altres recursos necessaris per a proporcionar seguretat dins de les obres.
Les despeses de remoció de les instal·lacions, eines, materials i neteja general de l’obra quan es finalitzi, sent part
integrant d’aquest Plec, els articles número 2, 3, 4, 5 i 6 de l’Ordre Ministerial de 31 d’agost de 1987, referent a la
senyalització, abalisament, defenses, neteja i acabament d’obres fixes en vies fora de poblacions.
Les despeses de muntatge, conservació i retirada d’instal·lacions per al subministrament de l’aigua i energia
elèctrica necessaris per a les obres i els seus consums.
Les despeses de demolició de les instal·lacions provisionals.
Les despeses de retirada dels materials rebutjats i correcció de les deficiències observades i posades de manifest
pels corresponents assaigs i proves.
Els danys causats a tercers, amb les excepcions que marca la llei, inclòs la contractació de les assegurances que
cobreixen aquesta responsabilitat.
Les despeses per treballs nocturns o dies festius, quan siguin necessàries per acomplir el Pla de Treballs o per
actuacions especials.
Les despeses ocasionades per les senyalitzacions provisionals i vigilància de l’obra per al desviament de la
circulació de persones i/o vehicles.
Les despeses de transport de terres o runes amb qualsevol mitjà dins de l’obra, fins i des dels acopis entremitjos i
fins a l’abocador. El preu serà únic sigui quin sigui el mitjà que s’utilitzi, (camions, contenidors o alternatius).
Les despeses ocasionades per la protecció de l’arbrat existent o nou.
Les despeses ocasionades per l’enllumenat provisional durant l’execució de les Obres.
Treballs de replanteig i recolzament topogràfic a la Direcció Facultativa.
Treballs de geotècnia per a millora la identificació en el sòl i recolzament a la Direcció Facultativa.
Les despeses de realització del Pla d’Autocontrol de Qualitat amb un import màxim del al 1,5% del Pressupost
d’Execució Material del present Projecte.
Les possibles despeses motivades per eventuals paralitzacions o increments de cost, deguts a l’execució de l’obra
en diferents fases en cas que sigui necessari per a mantenir la funcionalitat de la via o en cas que així ho requereixi
la Direcció Facultativa.
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Les despeses instal·lacions, obra civil i connexions provisionals necessàries per a mantenir en funcionament els
serveis d’enllumenat i semàfors fins que no entrin en funcionament els definitius.
En el cas de rescissió de contracte, qualsevol que sigui el motiu, seran per compte del Contractista les despeses
originades per la liquidació, així com les de retirada dels mitjans auxiliars utilitzats o no en l’execució de les obres.
Les despeses corresponents a la realització de les proves de les instal·lacions, inclòs les derivades de l’alimentació
d’aquestes últimes durant períodes parcials indicats per la Direcció d’Obra.
La confecció de tots els documents (projecte, certificació i butlletins) i tràmits necessaris per a la legalització de les
instal·lacions davant els Serveis d’Indústria de la Generalitat de Catalunya, havent de gestionar amb el Serveis
d’enllumenat i les Companyies subministradores d’energia les instàncies de sol·licitud d’aprovació i posta en
funcionament necessàries. La instal·lació no es considera conclosa fins que els esmentats tràmits estiguin totalment
complimentats.
Obres defectuoses
Tota obra defectuosa no serà d’abonament. Haurà de ser enderrocada pel Contractista i reconstruïda en termini,
d’acord amb les prescripcions del projecte.
Si alguna obra no estigués executada d’acord amb les condicions del contacte i fos, malgrat tot, admissible a judici
del Director de les Obres, podrà ser rebuda provisionalment i definitivament en el seu cas, restant l’adjudicatari
obligat a conformar-se, sense dret a reclamació, amb la rebaixa estimada pel Director de les Obres.
Preus contradictoris
Si fos necessari alguna modificació que obligui a utilitzar una nova unitat d’obra, no prevista en els Quadres de
Preus, es determinarà contradictòriament el nou preu, d’acord amb les condicions generals i tenint en compte els
preus del materials, preus auxiliars, Quadres de Preus del present Projecte i el Banc de Preus de la propietat.
El fixament del preu es farà abans de executar la nova unitat. El preu d’aplicació serà fixat per l’Administració,
davant de la proposta del Director d’Obra i de les observacions del Contractista. Si aquest no acceptés el preu fixat,
s’aplicarà el dispost en l’article 146 de la Ley de Contratos del Sector Público.
Oficina
Com a complement de la Clàusula 7 del Plec de Clàusules Administratives generals per a la Contractació d’Obres
de l’Estat, Decret 3954/1970 de 31 de desembre, es prescriu l’obligació per part del Contractista de posar a
disposició de l’Enginyer Director de l’Obra les dependències suficients (dins de la seva oficina d’obra) per a les
instal·lacions que puguin necessitar per al control i vigilància de les obres.
Recepció
Si el resultat de les proves fos satisfactori i les obres es trobessin finalitzades segons les condicions prescrites, es
durà a terme la recepció d’acord amb el dispost en l’article 147 de la Ley de Contratos del Sector Público.
Excessos d’obres
Qualsevol excés d’obra que no hagi estat autoritzat per escrit per l’Enginyer Director de les Obres no serà abonat.
L’Enginyer Director podrà decidir, en aquest cas, que es realitzi la restitució necessària per ajustar l’obra a la
definició del projecte, en aquest cas serà a càrrec del Contractista tots les despeses que això ocasioni.
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L’enginyer autor del projecte:

Joan Gurrera i Lluch
Enginyer de Camins, Canals i Ports
Col·legiat 8338
URBEG, S.L.P.
La Seu d’Urgell, març de 2021
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B-

MATERIALS

B0 - MATERIALS BÀSICS
B03 - GRANULATS
B033 - GRAVES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B0332300.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Granulats utilitzats per a algun dels usos següents:
- Confecció de formigons
- Confecció de barreges grava-ciment per a paviments
- Material per a drenatges
- Material per a paviments
El seu origen pot ser:
- Granulats naturals, procedents d'un jaciment natural
- Granulats naturals, obtinguts per matxucament de roques naturals
- Granulats procedents d'escòries siderúrgiques refredades per aire
- Granulats procedents del reciclatge de residus de la construcció o demolicions, provenints
d'una planta legalment autoritzada per al tractament d'aquests residus
Els granulats naturals poden ser:
- De pedra granítica
- De pedra calcària
Els granulats procedents del reciclatge d'enderrocs de la construcció que s'han considerat
són els següents:
- Granulats reciclats provinents de construcció de maó
- Granulats reciclats provinents de formigó
- Granulats reciclats mixtes
- Granulats reciclats prioritariament naturals
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El contractista ha de sotmetre a l'aprovació de la DF les pedreres o dipòsits d'on s'han
d'obtenir els àrids, aportant tots els elements justificatius que cregués convenients o que
li fossin requerits pel Director d'Obra, entre d'altres:
- Classificació geològica.
- Estudi de morfologia.
- Aplicacions anteriors.
La DF ha de poder refusar totes aquelles procedències que, al seu criteri, obligarien a un
control massa freqüent dels materials que se n'extraguessin.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS DELS GRANULATS RECICLATS
Els granulats procedents de reciclatge d'enderrocs no han de contenir en cap cas restes
provinents de construccions amb patologies estructurals, com ara ciment aluminós, granulats
amb sulfurs, sílice amorfa o corrosió de les armadures.
Els grànuls han de tenir forma arrodonida o polièdrica.
La composició granulomètrica ha de ser l'adequada al seu ús i ha de ser la que es defineix a
la partida d'obra en què intervingui o, si no hi consta, la que estableixi explícitament la
DF.
Han de ser nets, resistents i de granulometria uniforme.
No han de tenir pols, brutícia, argila, margues o d'altres matèries estranyes.
Diàmetre mínim: 98% retingut tamís 4 (UNE-EN 933-2)
Els àrids reciclats hauran de complir amb les especificacions de l'article 28 de l'EHE. A
més, els que provinguin de formigons estructurals sans, o de resistència elevada, han de ser
adequats per a la fabricació de formigó reciclat estructural, complint una sèrie de
requisits:
- Dimensió mínima permesa = 4 mm
- Terrossos d'argila per a un formigó amb menys del 20% d'àrid reciclat: <= 0,6%
- Terrossos d'argila per a un formigó amb 100% d'àrid reciclat: <= 0,25%
- Absorció d'aigua per a un formigó amb menys del 20% d'àrid reciclat: <= 7%
- Absorció d'aigua per a un formigó amb més del 20% d'àrid reciclat: <= 5%
- Coeficient de Los Ángeles: <= 40
- Continguts màxims d'impureses:
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- Material ceràmic: <= 5% del pes
- Partícules lleugeres: <= 1% del pes
- Asfalt: <= 1% del pes
- Altres: <= 1,0 % del pes
En els valors de les especificacions no citades, es mantenen els establerts en l'article 28
de l'EHE.
GRANULATS PROCEDENTS DE RECICLATGE DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIONS:
El material ha de procedir d'una planta autoritzada legalment per al tractament de residus
de la construcció.
El material no ha de ser susceptible de cap mena de meteorització o d'alteració física o
química sota les condicions més desfavorables que presumiblement es puguin donar al lloc
d'utilització.
No han de donar lloc, amb l'aigua, a dissolucions que puguin causar danys a estructures,
capes de ferms, o contaminar el sòl o corrents d'aigua.
GRANULATS RECICLATS PROVINENTS DE CONSTRUCCIÓ DE MAÓ:
El seu origen ha de ser construccions de maó, amb un contingut final de ceràmica superior al
10% en pes.
Contingut de maó + morters + formigons: >= 90% en pes
Contingut d'elements metàl·lics: Nul
Ús admissible: Reblerts per a drenatges i protecció de cobertes
GRANULATS RECICLATS PROVINENTS DE FORMIGONS:
El seu origen ha de ser de construccions de formigó, sense barreja d'altres enderrocs.
Contingut de formigó: > 95%
Contingut d'elements metàl·lics: Nul
Ús admissible:
- Drenatges
- Formigons de resistència característica <= 20 N/mm2 utilitzats en classes d'exposició I o
Iib
- Protecció de cobertes
- Bases i subbases de paviments
GRANULATS RECICLATS MIXTES:
El seu origen ha de ser enderrocs de construccions de maó i formigó, amb una densitat dels
elements massissos > 1600 kg/m3.
Contingut de ceràmica: <= 10% en pes
Contingut total de matxuca de formigó + maó + morter: >= 95% en pes
Contingut d'elements metàl·lics: Nul
Ús admissible:
- Drenatges
- Formigons en massa
GRANULATS RECICLATS PRIORITARIAMENT NATURALS:
Granulats obtinguts de pedrera amb incorporació d'un 20% de granulats reciclats provinents
de formigó.
Ús admissible:
- Drenatges i formigons utilitzats en classes d'exposició I o IIb
S'han considerat les següents utilitzacions de les graves:
- Per a confecció de formigons
- Per a drens
- Per a paviments
- Per a confecció de mescles grava-ciment tipus GC-1 o GC-2
GRANULATS PROCEDENTS D'ESCORIES SIDERÚRGIQUES
Contingut de silicats inestables: Nul
Contingut de compostos fèrrics: Nul
GRAVA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:
Es denomina grava a la barreja de les diferents fraccions de granulat gruixut que
s'utilitzen per a la confecció del formigó
Designació: d/D - IL - N
d/D: Fracció granulomètrica, d tamany mínim i D tamany màxim
IL: Presentació, R rodat, T triturat (matxuqueig) i M barreja
N: Naturalesa de l'àrid (C, calcari; S, silici; G,granític; O, ofita; B, basalt; D,
dolomític; Q, traquita; I, fonolita; V, varis; A, artificial i R, reciclat
La grandària màxima D d'un granulat gruixut (grava) utilitzat per la confecció de formigó
serà menor que les següents dimensions:
- 0,8 de la distància lliure horitzontal entre beines o armadures que formin grup, o entre
un parament de la peça i una beina o armadura que formi un angle >45º (amb la direcció de
formigonat)
- 1,25 de la distància entre un parament de la peça i una beina o armadura que formi un
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angle <=45º (amb la direcció de formigonat)
- 0,25 de la dimensió mínima de la peça que es formigona amb les excepcions següents:
- Lloses superiors de sostres, amb TMA < 0,4 del gruix mínim
- Peces d'execució molt curosa i elements en els que l'efecte de la paret de l'encofrat
sigui reduït (sostres encofrats a una sola cara), amb TMA < 0,33 del gruix mínim
Quan el formigó passi entre vàries armadures, l'àrid gruixut serà el mínim valor entre el
primer punt i el segon del paràgraf anterior.
Tot el granulat ha de ser d'una mida inferior al doble del límit més petit aplicable a cada
cas.
Contingut de matèria orgànica (UNE-EN 1744-1): Color més clar que el patró
Fins que passen pel tamís 0,063 (UNE-EN 933-2):
- Per a graves calcàries i granítiques: <= 1,5% en pes
- Granulats, reciclats de formigó o prioritariament naturals: < 3%
- Per a granulats reciclats mixtos: < 5%
L'índex de llenques per a un granulat gruixut segons UNE-EN 933-3: <= 35%
Material retingut pel tamís 0,063 (UNE_EN 933-2) i que sura en un líquid de pes específic 20
kN/m3 (UNE EN 1744-1):
- Granulats naturals <= 1% en pes
Compostos de sofre expressats en SO3 i referits a granulat sec (UNE-EN 1744-1):
- Granulats naturals: <= 1% en pes
- Granulats d'escòries siderúrgiques: <= 2% en pes
- Granulats reciclats mixtos: <= 1% en pes
- Granulats amb sulfurs de ferro oxidables en forma de pirrotina: <= 0,1% en pes
- Altres granulats: <= 0,4% en pes
Sulfats solubles en àcids, expressats en SO3 i referits a granulat sec (UNE-EN 1744-1):
- Granulats naturals: <= 0,8% en pes
- Granulats d'escòries siderúrgiques: <= 1% en pes
Clorurs expressats en Cl- i referits a granulat sec (UNE-EN 1744-1):
- Formigó armat o en massa amb armadura de fissuració: <= 0,05% en massa
- Formigó pretesat: <= 0,03% en massa
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar:
- Pretensat: <= 0,2% pes de ciment
- Armat: <= 0,4% pes de ciment
- En massa amb armadura de fissuració: <= 0,4% pes de ciment
Contingut de pirites o d'altres sulfurs: 0%
Contingut d'ió Cl-:
- Granulats reciclats mixtos: < 0,06%
El contingut de matèria orgànica que sura en un líquid de pes específic 2 segons la UNE-EN
1744-1(Apart.) 14.2 serà <= 1% per a granulats gruixuts.
Contingut de materials no petris (roba, fusta, paper...):
- Granulats reciclats provinents de formigó o mixtos: < 0,5%
- Altres granulats: Nul
Contingut de restes d'asfalt:
- Granulat reciclat mixt o provinent de formigó: < 0,5%
- Altres granulats: Nul
Reactivitat:
- Àlcali-sílici o àlcali-silicat (Mètode químic UNE 146-507-1 EX o Mètode accelerat UNE
146-508 EX): Nul·la
- Àlcali-carbonat (Mètode químic UNE 146-507-2): Nul·la
Estabilitat (UNE-EN 1367-2):
- Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic: <= 18%
Resistència a la fragmentació segons UNE-EN 1097-2 (Assaig de los Ángeles):
- Granulats gruixuts naturals: <= 40
Absorció d'aigua:
- Granulats gruixuts naturals (UNE-EN 1097-6): < 5%
- Granulats reciclats provinents de formigó: < 10%
- Granulats reciclats mixtos: < 18%
- Granulats reciclats prioritariament naturals: < 5%
Pèrdua de pes amb cinc cicle de sulfat de magnesi segons UNE-EN 1367-2:
- Granulats gruixuts naturals: <= 18%
Els àrids no han de presentar reactivitat potencial amb els àlcalis del formigó. Per a
comprovar-ho, s'ha de realitzar en primer lloc un anàlisi petrogràfic, per a obtenir el
tipus de reactivitat que, en el seu cas, puguin presentar. Si d'aquest estudi es dedueix la
possibilitat de reactivitat àlcali sílice o àlcali silicat, s'ha de realitzar l'assaig
descrit a l'UNE 146.508 EX. Si el tipus de reactivitat potencial és àlcali carbonat, s'ha
de realitzar l'assaig descrit a l'UNE 146.507 EX Part 2.
Els àrids no han de ser reactius amb el ciment. No s'utilitzaran àrids procedents de roques
toves, friables, poroses, etc., ni els que continguin nòduls de guix, compostos ferrosos,
sulfurs oxidables, etc, en quantitats superiors a les contemplades a l'EHE
GRAVA PER A DRENATGES:
El granulat ha de ser procedent d'un jaciment natural, del matxuqueig de roques naturals, o
del reciclatge d'enderrocs. No ha de presentar restes d'argila, margues o altres materials
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estranys.
La mida màxima dels grànuls ha de ser de 76 mm (tamís 80 UNE) i el garbellat ponderal
acumulat pel tamís 0,08 UNE ha de ser <= 5%. La composició granulomètrica ha de ser fixada
explícitament per la DF segons les característiques del terreny per drenar i del sistema de
drenatge.
Plasticitat: No plàstic
Coeficient de desgast (assaig "Los Ángeles" UNE-EN 1097-2): <= 40
Equivalent de sorra (UNE-EN 933-8): > 30
Condicions generals de filtratge:
- F15/d85: < 5
- F15/d15: < 5
- F50/d50: < 5
(Fx = grandària superior de la fracció x% en pes del material filtrant, dx = grandària
superior de la proporció x% del terreny a drenar)
A més, el coeficient d'uniformitat del filtre ha de ser:
- F60/F10: <20
Condicions de la granulometria en funció del sistema previst d'evacuació de l'aigua:
- Per a tubs perforats: F85/Diàmetre de l'orifici: > 1
- Per a tubs amb juntes obertes: F85/ Obertura de la junta: > 1,2
- Per a tubs de formigó porós: F85/d15 de l'àrid del tub: > 0,2
- Si es drena per metxinals: F85/ diàmetre del metxinal: > 1
Quan no sigui possible trobar un material granular d'aquestes condicions es faran filtres
granulars compostos de vàries capes. La més gruixuda es col·locarà al costat del sistema
d'evacuació. Aquesta complirà les condicions de filtre respecte a la següent i així
successivament fins arribar al replè o al terreny natural. Es podrà recórrer a l'ús de
filtres geotèxtils.
Quan el terreny natural estigui constituït per materials amb graves i boles a efectes del
compliment de les condicions anteriors, s'atendrà únicament a la corba granulomètrica de la
fracció del mateix inferior a 25 mm.
Si el terreny no és cohesiu i està compost per sorra fina i llims, el material drenant haurà
de complir, a més de les condicions generals de filtre, la condició: F15 > 1 mm.
Si el terreny natural és cohesiu, compacte i homogeni, sense restes de sorra o llims, les
condicions de filtre 1 i 2 s'han de substituir per: 0,1 mm > F15 > 0,4 mm
En els drens cecs, el material de la zona permeable central haurà de complir les següents
condicions:
- Mida màxima de l'àrid: Entre 20 mm i 80 mm
- Coeficient d'uniformitat: F60/F10 < 4
Si s'utilitza granulats reciclats s'ha de comprovar que l'inflament (assaig CBR (NLT-111))
sigui inferior al 2% (UNE 103502).
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
CONDICIONS GENERALS:
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.
Cada remesa de grava s'ha de descarregar en una zona ja preparada de sòl sec
Les graves de tipus diferents s'han d'emmagatzemar per separat
Els àrids s'emmagatzemaran de tal manera que quedin protegits contra la contaminació, i
evitant la seva possible segregació, sobretot durant el seu transport. Es recomana
emmagatzemar-los sota cobert per evitar els canvis de temperatura del granulat.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
GRAVA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón
Estructural (EHE-08).
UNE-EN 12620:2003 Áridos para hormigón.
GRAVA PER A PAVIMENTS:
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)
GRAVA PER A DRENATGES:
Orden de 21 de junio de 1965 por la que se aprueba la Instrucción de la Dirección General de
Carreteras 5.1.IC «Drenaje» que figura como anejo a esta Orden.
Orden de 14 de mayo de 1990 por la que se aprueba la Instrucción de carreteras 5.2-1C
«Drenaje superficial».
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
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CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
L'entrega de granulat a l'obra ha d'anar acompanyada d'un full de subministrament
proporcionat pel subministrador, en el que hi han de constar com a mínim les següents dades:
- Identificació del subministrador
- Número del certificat de marcatge CE o indicació d'autoconsum
- Número de sèrie de la fulla de subministrament
- Nom de la cantera o planta subministradora en cas de material reciclat
- Data del lliurament
- Nom del peticionari
- Designació de l'àrid segons l'article 28.2 de l'EHE
- Quantitat de granulat subministrat
- Identificació del lloc de subministrament
El fabricant ha de proporcionar la informació relativa a la granulometria i a les
toleràncies de l'àrid subministrat.
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:
- Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques i edificació de Funcio:
Aplicacions que exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser
definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre,
- Productes per a edificació, fabricació de productes de formigó prefabricat, carreteres i
altres treballs d'obres públiques de Funcio: Aplicacions que exigeixen requisits de
seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i
normes administratives nacionals de cada estat membre:
- Sistema 2+: Declaració de Prestacions
- Productes per a edificació, fabricació de productes de formigó prefabricat, carreteres i
altres treballs d'obres públiques de Funcio: Aplicacions que no exigeixen requisits de
seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i
normes administratives nacionals de cada estat membre,
- Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques i edificació de Funcio:
Aplicacions que no exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de
ser definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre:
- Sistema 4: Declaració de Prestacions
El símbol de marcatge de conformitat CE s'ha d'estampar d'acord amb la Directiva 93/68CE i
ha d'estar visible sobre el producte o sobre etiqueta, embalatge o documentació comercial i
ha d'anar acompanyat de la següent informació:
- Número d'identificació de l'organisme de certificació
- Nom o marca d'identificació i direcció del fabricant
- Les dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge
- Referència a la norma (UNE-EN 12620)
- Descripció del producte (nom genèric, material, ús previst)
- Designació del producte
- Informació de les característiques essencials aplicables
A la documentació del marcatge haurà d'indicar:
- Nom del laboratori que ha realitzat els assajos
- Data d'emissió del certificat
- Garantia de que el tractament estadístic és l'exigit en el marcatge
- Estudi de fins que justifiqui experimentalment el seu ús, en el cas que hi hagi àrids que
no compleixen amb l'article 28.4.1.
L'àrid reciclat ha d'incloure en la seva documentació:
- Naturalesa del material
- Planta productora de l'àrid i empresa transportista de la runa
- Presència d'impureses
- Detalls de la seva procedència
- Altre informació que resulti rellevant
El subministrador de granulats procedents de reciclatge, ha d'aportar la documentació que
garanteixi el compliment de les especificacions establertes a la norma EHE-08, si el
material s'ha d'utilitzar en la confecció de formigons.
OPERACIONS DE CONTROL:
Els àrids han de disposar del marcatge CE, de tal manera que la comprovació de la seva
idoneïtat per al seu ús es farà mitjançant un control documental del marcatge per tal de
determinar el compliment de les especificacions del projecte i de l'article 28 de l'EHE.
En el cas d'àrids d'autoconsum, el Constructor o el Subministrador ha d'aportar un
certificat d'assaig, de com a màxim tres mesos d'antiguitat, realitzat en un laboratori de
control dels contemplats en l'article 78.2.2.1 de l'EHE, que verifiqui el compliment de les
especificacions de l'àrid subministrat respecte l'article 28 de l'EHE.
La DF ha de poder valorar el nivell de garantia del distintiu, i en cas de no disposar de
suficient informació, ha de poder determinar l'execució de comprovacions mitjançant assaigs.
La DF, a més, ha de valorar si realitzar una inspecció a la planta de fabricació, a poder
ser, abans del subministra de l'àrid, per comprovar la idoneïtat per a la seva fabricació.
En cas necessari, la DF ha de poder realitzar els assaigs següents per a verificar la
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conformitat de les especificacions:
- Índex de llenques (UNE-EN 933-3).
- Terrossos d'argila (UNE 7133)
- Partícules toves (UNE 7134)
- Coeficient de forma (UNE EN 933-4)
- Material retingut pel garbell 0.063 UNE (UNE EN 933-2) i que sura en un líquid de pes
específic 2 (UNE EN 1744-1).
- Compostos de sofre (SO3)- respecte al granulat sec (UNE-EN 1744-1).
- Contingut en ió clor Cl- (UNE-EN 1744-1)
- Assaig petrogràfic
- Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment (UNE 146-507 i UNE 146-508).
- Estabilitat, resistència a l'atac del sulfat magnèsic (UNE-EN 1367-2).
- Absorció d'aigua (UNE-EN 1097-6).
- Resistència al desgast Los Angeles (UNE-EN 1097-2).
- Assaig d'identificació per raigs X.
- Assaig granulomètric (UNE-EN 933-2)
OPERACIONS DE CONTROL EN GRAVA PER A DRENATGES:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Inspecció visual del material i recepció del certificat de procedència i qualitat
corresponent.
- Abans de començar el reblert, quan hagi canvi de procedència del material, o cada 2000 m3
durant la seva execució, es realitzaran els següents assaigs d'identificació del material:
- Assaig granulomètric del material filtrant (UNE EN 933-1)
- Assaig granulomètric del material adjacent (UNE 103101)
- Desgast de "Los Ángeles" (UNE EN 1097-2)
S'ha de demanar un certificat de procedència del material, que en el cas d'àrids naturals ha
de contenir:
- Classificació geològica
- Estudi de morfologia
- Aplicacions anteriors
- Assaigs d'identificació del material
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN GRAVA PER A DRENATGES:
S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment
indicades en cada assaig.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No s'acceptarà la grava que no compleixi totes les especificacions indicades al plec. Si la
granulometria no s'ajusta a la utilitzada per a l'establiment de les dosificacions
aprovades, s'hauran de projectar i aprovar noves fórmules de treball.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIÓ EN CAS D'INCOMPLIMENT EN GRAVA PER A DRENATGES:
Els resultats dels assaigs d'identificació han de complir estrictament les especificacions
indicades, en cas contrari, no s'ha d'autoritzar l'ús del material corresponent en
l'execució del reblert.

____________________________________________________________________________

B0 - MATERIALS BÀSICS
B0A -

FERRETERIA

B0A6 - TACS I VISOS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B0A61600.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
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Conjunt d'una peça per a encastar (tac) i un cargol o un vis. El sistema de subjecció del tac pot ser per adherència química o
per expansió produida per la deformació de la peça en ser comprimida pel cargol.
S'han considerat els següents tipus:
- Tac d'expansió de niló i vis d'acer
- Tac d'expansió d'acer, amb vis, volandera i femella del mateix material
- Fixació mecànica formada per una base metàl·lica cargolada, vis d'acer, beina de PVC, volanderes d'estanquitat i tap de
cautxú
- Tac químic format per una ampolla amb resina, cargol, volandera i femella
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El disseny del tac ha de ser l'adient al suport i als esforços que ha de suportar.
Els cargols no han de tenir imperfeccions (rebaves, emprentes, etc) que impedeixin cargolar els elements.
El vis ha d'anar protegit contra la corrosió.
Els diàmetres del tac i vis han de ser compatibles.
El perfil de la femella ha de ser segons el seu diàmetre (UNE 17-008).
Cementació del vis: > 0,1 mm
TAC QUÍMIC:
L'ampolla ha de ser de vidre i estanca.
Ha de contenir un adhesiu de dos components: una resina de reacció i un enduridor d'aplicació en fred.
El cargol ha de ser d'acer zincat. Ha de dur una marca per tal de conèixer la seva profunditat d'ús. El cap de l'extrem lliure ha
de ser compatible amb l'adaptador de la perforadora.
Diàmetre de l'ampolla: 14 mm
Temps d'enduriment segons temperatura ambient:
> 20°C: 10 min
10°C - 20°C : 20 min
0°C - 10°C: 1 h
- 5°C - 0°C: 5 h
VOLANDERES:
Diàmetre interior de la volandera:
- Diàmetre del cargol 10 mm: 11 mm
- Diàmetre del cargol 11 mm: 13 mm

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: S'ha de subministrar conjuntament amb totes les peces necessàries per a la seva correcta col·locació en
capses, on han de figurar:
- Identificació del fabricant
- Diàmetres
- Llargàries
- Unitats
- Instruccions d'ús
Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

____________________________________________________________________________

B9 - MATERIALS PER A PAVIMENTS
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B9B -

MATERIALS PER A PAVIMENTS DE PECES DE PEDRA NATURAL

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B9B11211.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Llambordins de pedra natural per a ús com a paviment exterior, de dimensions nominals entre
50 i 300 mm, i un gruix nominal de 50 mm com a mínim.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha de tenir un aspecte uniforme, net, sense escantonaments, fissures, buits, zones
meteoritzades o d'altres defectes.
La cara superior ha de ser plana, llisa i uniforme. Les cares del junt han d'anar
treballades i la inferior desbastada.
Les dimensions nominals corresponen a la cara superior.
Dimensions de la cara inferior: 5/6 de la cara superior
Resistència al glaç/desglaç: Ha de complir la norma UNE-EN 12371
Resistència a la compressió: Ha de complir la norma UNE-EN 1926
Resistència a l'abrasió: Ha de complir la norma UNE-EN 1342; Annex B
Resistència al lliscament: Ha de complir la norma UNE-EN 1342; Annex C
Absorció d'aigua a la pressió atmosfèrica: Ha de complir la norma UNE-EN 13755
Pes específic aparent (UNE-EN 1936): >= 25 kN/m3
Els llambordins de pedra natural per a ús com a paviment exterior han de complir les
especificacions de la norma UNE-EN 1342.
Toleràncies:
- Desviació de la dimensió en planta respecte a les nominals:
- Entre dues cares amb tall en brut: ± 15 mm
- Entre una cara texturada i una cara amb tall en brut: ± 10 mm
- Entre dues cares texturades: ± 5 mm
- Desviació del gruix respecte al gruix nominal:
- Classe 1 (marcat T1):
- Entre dues cares amb tall en brut: ± 30 mm
- Entre una cara texturada i una cara amb tall en brut: ± 30 mm
- Entre dues cares texturades: ± 30 mm
- Classe 2 (marcat T2):
- Entre dues cares amb tall en brut: ± 15 mm
- Entre una cara texturada i una cara amb tall en brut: ± 10 mm
- Entre dues cares texturades: ± 5 mm
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.
Sobre l'embalatge, o be sobre l'albarà de lliurament, ha de figurar la següent informació
com a mínim:
- Nom petrogràfic de la pedra (segons la norma UNE-EN 12047)
- Nom comercial de la pedra
- El nom i l'adreça del proveïdor
- El nom i la localització de la pedrera
- Referència a la norma UNE-EN 1342
- Identificació del producte segons la classificació de la norma UNE-EN 1342 i els valors
declarats pel fabricant:
- Dimensions nominals
- Resistència al glaç/desglaç
- Resistència a compressió
- Resistència al lliscament
- Qualsevol altre informació d'interès, com ara tractaments químics superficials
- Han de portar el marcat CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992
de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol. El símbol normalitzat CE s'ha d'acompanyar de
la següent informació:
- El nom o marca d'identificació del fabricant/subministrador
- Les 2 últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge
- L'ús o usos previstos i la descripció de la pedra
En aquells productes destinats a àrees exteriors de vianants i vehicles, incloses les zones
delimitades per als transports públics, a més ha de constar:
- Càrrega de trencament
- Resistència al lliscament (si procedeix)
- Durabilitat
- Tractament superficial químic (si procedeix)
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El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:
- Productes per a usos externs i acabat de calçades, destinats a la pavimentació de zones
de circulació de vianants i vehicles, a l'exterior:
- Sistema 4: Declaració de Prestacions
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
UNE-EN 1342:2003 Adoquines de piedra natural para uso como pavimento exterior. Requisitos y
métodos de ensayo.
UNE-EN 1342:2003 ERRATUM Adoquines de piedra natural para uso como pavimento exterior.
Requisitos y métodos de ensayo.

____________________________________________________________________________

BD - MATERIALS PER A EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA
BD5 -

MATERIALS PER A DRENATGES

BD5L - LÀMINES I PLAQUES DE DRENATGE

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BD5L15A0.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Làmina de polietilè d’alta densitat, conformada en relleu amb o sense geotèxtil incorporat.
S’han considerat els elements següents:
- Làmina amb nòduls
- Làmina amb nòduls amb geotèxtil amb un o dos feltres sintètics.
- Làmina amb malla ròmbica tridimensional amb geotèxtil amb un feltre sintètics.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
La làmina estesa ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes. Les vores han de ser rectes.
Ha de ser resistent a la perforació i als esforços de tracció en el seu pla.
Ha de ser permeable a l'aigua i al vapor.
Ha de resistir l'acció dels agents climàtics i de les substàncies actives naturals del sòl.
La geometria dels nòduls o la malla ha de correspondre a les indicacions de la DT
Las làmines amb un recobriment geotèxtil en una de les seves cares, tindran una franja d’aquest recobriment sense adherir,
corresponent a l’amplada d’ encavalcament, i la resta adherit a la part superior dels nòduls.
Per a les làmines nodulars:
Resistència a tracció (UNE EN ISO 527-3): >= 600 N/60 mm
Resistència a compressió: >= 90 kN/m2
Allargament fins a la ruptura (UNE EN ISO 527-3): >= 50%
Permeabilitat amb gradient hidràulic 1, a 1 bar, perpendicularment al pla: Aprox. 5 l/s m
Toleràncies:
- Gruix (UNE EN 426): ± 10%
- Ample (UNE EN 426): ± 1%
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Empaquetat en rotlles, sense unions.
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A cada rotlle han de figurar les dades següents:
- Identificació del producte
- Nom del fabricant o marca comercial
- Dimensions
- Pes per m2
- Data de fabricació
Emmagatzematge: Els rotlles s'han de mantenir en el seu envàs, apilats en posició horitzontal amb un màxim de 5 filades
posades en la mateixa direcció, entre 5°C i 35°C, en llocs protegits del sol, la pluja i la humitat.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

____________________________________________________________________________
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E-

PARTIDES D'OBRA D'EDIFICACIÓ

ED - INSTAL·LACIONS D'EVACUACIÓ
ED5 -

DRENATGES

ED5L - DRENATGE AMB LÀMINES DE DRENATGE

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
ED5L15A3.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Col·locació de là mina amb relleu de forma que un cop fixada o recolzada en l’element, formi canals per on pugui circul·lar
l’aigua.
S'han considerat els tipus de col·locació següents:
- Col·locada amb fixacions mecàniques
- Sense adherir
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Làmina col·locada no adherida:
- Neteja i preparació del suport
- Col·locació de la làmina
- Resolució dels elements singulars (angles, junts, acords, etc.)
Col·locació amb fixacions mecàniques:
- Comprovació de la superfície de recolzament
- Col·locació de la làmina
- Col·locació de les fixacions
- Resolució dels elements singulars (angles, junts, acords, etc.)
CONDICIONS GENERALS:
El conjunt de la membrana ha de cobrir tota la superfície per impermeabilitzar.
Ha de tenir un aspecte superficial pla i regular, amb un mínim d'imperfeccions (bonys, arrugues, etc.).
Les làmines han de cavalcar entre elles i protegir el sentit del recorregut de l'aigua.
Els acords de la membrana amb els paraments verticals han de ser aixamfranats o corbats.
L'extrem de la làmina ha de quedar encastat dins d'una rasa o fixat al parament amb un perfil de remat, cal cumplir
l’especificat en l’apartat 2.1.3.1 del DB HS1. En ambdós casos aquesta unió ha de quedar segellada.
La cara amb nòduls ha de quedar en contacte amb la superfí cie a impermeabilitzar i l'altra cara ha de quedar en contacte
amb l'origen de l'humitat (terreny).
Ha de ser imputrescible i compatible amb els materials amb què hagi d'estar en contacte.
Cavalcaments: >= 20 cm
Toleràncies d'execució:
- Cavalcaments: ± 5 mm
- Planor: ± 50 mm/m
COL·LOCACIÓ AMB FIXACIONS MECÀNIQUES:
Les fixacions han de ser estanques i han de quedar distribuïdes uniformement.
En el cas d'impermeabilització de paraments, la làmina ha de quedar fixada per la part superior i en tota la superfície.
Nombre de fixacions: 2/m2
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
El suport ha de ser net, sense irregularitats que puguin perforar la làmina.
Les làmines col·locades s'han de protegir del pas de les persones, equips o materials.
Les fixacions s'han de fer a una temperatura ambient màxima de 20°C, intentant no transmetre tensions a la membrana.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
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Aquests criteris inclouen les pèrdues de material corresponents a retalls i cavalcaments.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento
Básico de Salubridad DB-HS.

____________________________________________________________________________
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F-

PARTIDES D'OBRA D'URBANITZACIÓ

F9 - PAVIMENTS
F92 - SUBBASES
F923 -

SUBBASES DE GRANULAT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
F9231J10.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Formació de subbase o base per a paviment, amb tongades compactades de material granular.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Aportació de material
- Estesa, humectació (si és necessària), i compactació de cada tongada
- Allisada de la superfície de l'última tongada
CONDICIONS GENERALS:
Es pot utilitzar material granular reciclat de residus de la construcció o demolicions,
provenint d'una planta legalment autoritzada per al tractament d'aquests residus.
La capa ha de tenir el pendent especificat a la DT o, en el seu defecte, el que especifiqui
la DF.
La superfície de la capa ha de quedar plana i a nivell amb les rasants previstes a la DT.
En tota la superfície s'ha d'arribar, com a mínim, al grau de compactació previst expressat
com a percentatge sobre la densitat màxima obtinguda en l'assaig Pròctor Modificat (UNE
103501).
Toleràncies d'execució:
- Replanteig de rasants: + 0, - 1/5 del gruix teòric
- Nivell de la superfície: ± 20 mm
- Planor: ± 10 mm/3 m
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superfície sobre la que ha
d'assentar-se té les condicions de qualitat i formes previstes, amb les toleràncies
establertes. Si en aquesta superfície hi ha defectes o irregularitats que excedeixen les
tolerables, s'han de corregir abans de l'execució de la partida d'obra, d'acord amb les
instruccions de la DF.
No s'ha d'estendre cap tongada mentre no s'hagi comprovat el grau de compactació de la
precedent.
S'han d'aturar els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 2°C.
El contingut òptim d'humitat s'ha de determinar a l'obra, en funció de la maquinària
disponible i dels resultats dels assaigs realitzats.
Abans d'estendre una tongada es pot homogeneïtzar i humidificar, si es considera necessari.
L'estesa s'ha de fer per capes de gruix uniforme, cal evitar la segregació o la
contaminació.
Totes les aportacions d'aigua han de fer-se abans de la compactació. Després, l'única
humectació admissible és la de la preparació per a col·locar la capa següent.
La compactació s'ha d'efectuar longitudinalment, començant per les vores exteriors i
progressant cap al centre per a cavalcar-se en cada recorregut en un ample no inferior a 1/3
del de l'element compactador.
Les zones que, per la seva reduïda extensió, el seu pendent o la seva proximitat a obres de
pas o desguàs, murs o estructures, no permetin la utilització de l'equip habitual, s'han de
compactar amb els mitjans adequats al cas per tal d'aconseguir la densitat prevista.
No s'autoritza el pas de vehicles i maquinària fins que la capa no s'hagi consolidat
definitivament. Els defectes que es derivin d'aquest incompliment han de ser reparats pel
contractista segons les indicacions de la DF.
Les irregularitats que excedeixin les toleràncies especificades a l'apartat anterior han de
ser corregides pel constructor. Caldrà escarificar en una profunditat mínima de 15 cm,
afegint o retirant el material necessari tornant a compactar i allisar.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
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GRUIX SENSE ESPECIFICAR:
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.
CAPES DE GRUIX DEFINIT:
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
CONDICIONS GENERALS:
L'abonament dels treballs de preparació de la superfície d'assentament correspon a la unitat
d'obra de la capa subjacent.
No són d'abonament els escreixos laterals ni els necessaris per a compensar la minva de
gruixos de capes subjacents.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

____________________________________________________________________________

F9 - PAVIMENTS
F9B - PAVIMENTS DE PEDRA NATURAL

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
F9B11202.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Formació de paviment amb llambordins o peces de pedra natural.
S'han considerat els materials i les formes de col·locació següents:
- Paviment de llambordins sobre llit de sorra i junts reblerts amb sorra
- Paviment de llambordins o lloses sobre llit de sorra i junts reblerts amb morter
- Paviment de llambordins o lloses col·locats amb morter i junts reblerts amb beurada de
ciment
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
En paviments col·locats sobre llit de sorra i rejuntats amb morter:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació del llit de sorra
- Compactació i col·locació de les peces
- Rejuntat de les peces amb morter
- Neteja, protecció del morter i cura
En paviments de lloses col·locats amb morter:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació de la base de morter
- Humectació i col·locació de les peces
- Humectació de la superfície
- Rebliment dels junts amb beurada de ciment
- Neteja de l'excés de beurada
- Protecció del morter de la base i cura
En la col·locació sobre llit de sorra i junts reblerts amb sorra:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació del llit de sorra
- Col·locació i compactació dels llambordins
- Rebliment dels junts amb sorra
- Compactació final dels llambordins
- Escombrat de l'excés de sorra
En la col·locació de llambordins amb morter i junts reblerts amb beurada de ciment:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació de la base de morter sec
- Humectació i col·locació dels llambordins
- Compactació de la superfície
- Humectació de la superfície
- Rebliment dels junts amb beurada de ciment
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CONDICIONS GENERALS:
El paviment ha de formar una superfície plana,sense resalts entre peces, uniforme i s'ha
d'ajustar a les alineacions i a les rasants previstes.
Les peces han de quedar ben assentades, amb la cara més polida o més ample a dalt.
Les peces han d'estar disposades formant alineacions rectes, segons l'especejament definit
en la DT.
Excepte en les zones classificades com d'ús restringit pel CTE no s'admetran les
discontinuïtats següents en el propi paviment ni en els encontres d'aquest amb altres
elements:
- Imperfeccions o irregularitats que suposin una diferència de nivell de més de 6 mm
- Els desnivells que no superin els 50 mm s'han de resoldre amb una pendent que no excedeixi
del 25%
- En les zones interiors de circulació de persones, no presentarà perforacions o forats pels
que es pugui introduir una esfera de 15 mm de diàmetre
PAVIMENT COL·LOCAT SOBRE MORTER O LLIT DE SORRA
Les peces han de quedar ben adherides al suport.
Els junts han de quedar plens de material de reblert.
Pendent transversal (paviments exteriors): >= 2%, <= 8%
Quan el paviment es col·loqui amb morter s'hauràn de respectar els junts pròpis del suport.
En el paviment de lloses no hi ha d'haver peces trencades, escantonades, tacades ni amb
d'altres defectes superficials.
En els paviments formats per lloses els junts entre les peces han de complir:
- Peces rejuntades amb morter: >= 5 mm
- Peces rejuntades amb beurada: <= 1,5 mm
Toleràncies d'execució:
- Nivell: ± 10 mm
- Planor: ± 4 mm/2 m
- Celles:
- Paviments interiors: <= 1 mm
- Paviments exteriors: <= 2 mm
- Rectitud dels junts: ± 3 mm/2 m
PAVIMENT DE LLAMBORDINS:
Han de quedar col·locats a trencajunt, seguint les especificacions de la DT.
Junts entre peces: <= 8 mm
Toleràncies d'execució:
- Nivell: ± 12 mm
- Replanteig: ± 10 mm
- Planor: ± 5 mm/3 m
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
PAVIMENT COL·LOCAT SOBRE MORTER O LLIT DE SORRA
La superfície del suport ha de ser neta i humida.
El paviment no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva col·locació o el que
indiqui la DT.
COL·LOCACIÓ SOBRE LLIT DE SORRA:
No s'ha de treballar en condicions metereològiques que puguin produir alteracions a la
subbase o al llit de sorra.
El llit de sorra anivellada s'ha de deixar a 1,5 cm per sobre del nivell definitiu.
Col·locades les peces s'han de piconar 1,5 cm fins al nivell previst.
PAVIMENTS REJUNTATS AMB SORRA:
Els junts s'han de reblir amb sorra fina.
Un cop rejuntades s'ha de fer una segona compactació amb 2 o 3 passades de picó vibrant i un
reblert final amb sorra per acabar d'omplir els junts.
S'ha d'escombrar la sorra que ha sobrat abans d'obrir-lo al trànsit.
COL·LOCACIÓ AMB MORTER I JUNTS REBLERTS AMB BEURADA:
S'han de suspendre els treballs quan la temperatura sigui < 5°C.
Els llambordins s'han de col·locar sobre una base de morter sec.
Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin
l'aigua del morter.
Les lloses s'han de col·locar sobre una base de morter de ciment >= 2,5 cm de gruix.
Un cop col·locades les peces s'han de regar per aconseguir l'adormiment del morter de base.
Després s'han de reblir els junts amb la beurada.
JUNTS REBLERTS AMB MORTER O BEURADA:
En exteriors, la superfície ha de mantenir-se humida durant les 72 h següents.
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m2 de superfície executada d'acord amb les especificacions de la DT, amb deducció de la
superfície corresponent a obertures interiors, d'acord amb els criteris següents:
Paviments exteriors:
- Obertures <= 1,5 m2: No es dedueixen
- Obertures > 1,5 m2: Es dedueix el 100%
Paviments interiors:
- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%
Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords a les vores, sense que comporti
l'ús de materials diferents d'aquells que normalment conformen la unitat.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
PAVIMENT COL·LOCAT SOBRE MORTER O LLIT DE SORRA
No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
PAVIMENT DE PECES DE PEDRA COL·LOCADA AMB MORTER O SOBRE LLIT DE SORRA
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament.
- Replanteig inicial.
- Col·locació de la capa de sorra, en el seu cas.
- Humectació de la solera.
- Col·locació de les peces amb morter, segons el procediment escollit. Atenció especial als
junts.
- Control del temps d'adormiment.
- Col·locació de la beurada, per al reblert dels junts.
- Neteja de l'excés de beurada.
- Rebaixat, polit i abrillantat del paviment (si és el cas).
- Neteja del paviment amb serradures.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
- Inspecció visual del paviment acabat: junts, encontres amb altres paviments, etc.
- Control de planor.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de fer segons les indicacions de la DF.
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Quan s'observin irregularitats de replanteig, s'hauran de corregir abans de completar el
paviment.
No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors
d'execució.
La suspensió dels treballs i la correcció de les no conformitats observades aniran a càrrec
del Contractista.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.

____________________________________________________________________________
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G - PARTIDES D'OBRA D'ENGINYERIA CIVIL
G9 - FERMS I PAVIMENTS
G9H -

PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA

G9H1 - PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA CONTINUA EN CALENT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
G9H11B52,G9H112E1.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Mescla bituminosa tipus formigó bituminós, resultat de la combinació d'un betum asfàltic,
granulats amb granulometria continua, pols mineral, i eventualment additius, de manera que
totes les partícules del granulat quedin recobertes per una pel·lícula homogènia de lligant,
fabricada, col·locada i compactada, a una temperatura molt superior a la d'ambient.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Estudi de la mescla i obtenció de la fórmula de treball i aprovació d'aquesta per la DO
- Realització del tram de proba i aprovació d'aquest per la DO
- Comprovació de la superfície d'assentament
- Extensió de la mescla
- Compactació de la mescla
- Execució de junts de construcció
- Protecció del paviment acabat
CONDICIONS GENERALS:
La superfície acabada ha de ser de textura homogènia, uniforme i sense segregacions.
S'ha d'ajustar als perfils previstos, en la seva rasant, gruix i amplària.
Ha de tenir el pendent transversal que s'especifiqui a la DT.
La densitat obtinguda segons s'indica en l'apartat 542.9.3.2.1 del PG-3 no ha de ser
inferior als valors següents:
- Capes de gruix >= 6 cm: 98%
- Capes de gruix < 6 cm: 97%
L'Índex de Regularitat Internacional (IRI), segons NLT 330, PG 3/75 MOD 11-OM, obtingut
segons l'indicat en l'apartat 542.9.4 del PG-3
ha de complir els valors de les taules
542.14.a o 542.14.b del PG-3.
En capes de rodadura la macrotextura superficial obtinguda amb el mètode volumètric (UNE-EN
13036-1) i la resistència al lliscament transversal (UNE 41201 IN) han de ser iguals o mes
grans que els valors de la taula 542.15 del PG 3.
Toleràncies d'execució:
- Amplària del semiperfil: No s'admeten amplàries inferiors a les teòriques
Nivell de les capes intermitges i de rodadura: ± 10 mm
Nivell de la capa base: ± 15 mm
- Gruix de la capa: No s'admeten gruixos inferiors al teòrics
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
L'equip de treball, central de fabricació, mitjans de transport, equip d'estesa i equip de
compactació, ha de complir les especificacions de l'article 542.4 del PG-3.
S'ha de realitzar un tram de prova, amb una longitud no inferior a la definida en el Plec de
Prescripcions Tècniques Particulars. La DF ha de determinar si es pot acceptar la
realització del tram de prova com a part integrant de l'obra en construcció.
A la vista dels resultats obtinguts, el Director d'Obra ha de definir si és acceptable o no
la fórmula de treball i si són acceptables o no els equips proposats pel Contractista.
Durant l'execució del tram de prova s'ha d'analitzar la correspondència, al seu cas, entre
els mètodes de control de la dosificació del lligant hidrocarbonat i de la densitat in situ
establerts als Plecs de Prescripcions Tècniques Particulars, i altres mètodes ràpids de
control.
Excepte autorització expressa del Director d'Obra, s'han de suspendre els treballs quan la
temperatura ambient a l'ombra sigui inferior a 5°C, excepte si el gruix de la capa a
estendre fos inferior a 5 cm, en aquest cas el límit serà de 8ºC. Amb vent intens, desprès
de gelades o a taulers d'estructures, la DF ha de poder augmentar aquests límits, en funció
dels resultats de compactació obtinguts. Tampoc es permet la posada a l'obra en cas de
precipitacions atmosfèriques.
La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superfície sobre la que ha
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d'assentar-se té les condicions de qualitat i formes previstes, amb les toleràncies
establertes. Si en aquesta superfície hi ha defectes o irregularitats que excedeixen les
tolerables, s'han de corregir abans de l'execució de la partida d'obra, d'acord amb les
instruccions de la DF.
La regularitat superficial de la capa sobre la que s'ha d'estendre la mescla, ha de complir
l'indicat als articles 510 i 513 del PG-3. Sobre aquesta capa s'ha d'haver aplicat un reg
d'imprimació o d'adherència, que ha de complir l'especificat en els articles 530 ó 531 del
PG-3.
Si la superfície estigués constituïda per un paviment hidrocarbonat, i aquest fos
heterogeni, s'hauran d'eliminar mitjançant fressat els sobrants de lligant i segellar les
zones massa permeables, segons les instruccions del Director d'Obra. Es comprovarà
especialment que transcorregut el plaç de rotura del lligant dels tractaments aplicats, no
queden restes d'aigua a la superfície. També, si ha passat mol temps des de la aplicació, es
verificarà que la seva capacitat d'unió amb la mescla bituminosa no ha disminuït de forma
perjudicial; en caso contrari, el Director de las Obres podrà ordenar la execució d'un reg
d'adherència adicional.
L'estesa de la mescla s'ha de fer mecànicament començant per la vora inferior de la capa i
amb la major continuïtat possible, per franges horitzontals. L'amplària de les franges s'ha
d'estudiar per a que hi hagi el menor nombre de junts possible.
Després d'haver estès i compactat una franja, s'ha d'estendre la següent mentre la vora de
la primera es trobi encara calent i en condicions de ser compactada; en cas contrari s'ha
d'executar un junt longitudinal.
L'estenedora s'ha de regular de forma que la superfície de la capa estesa resulti llisa i
uniforme, sense segregacions ni arrossegaments, i amb un gruix tal que, un cop compactada,
s'ajusti a la rasant i secció transversal indicades a la DT del Projecte, amb les
toleràncies indicades a l'epígraf 542.7.2 del PG 3.
L'estesa s'ha de fer amb la major continuïtat possible, ajustant la velocitat de
l'estenedora a la producció de la central de fabricació de manera que aquella no s'aturi. En
cas de parada, es comprovarà que la temperatura de la mescla a estendre, en la tolva de
l'estenedora i a sota d'aquesta, no baixi de la prescrita en la fórmula de treball per a
l'inici de compactació, en cas contrari cal executar un junt transversal.
En obres sense manteniment de la circulació, per a carreteres amb calçades separades amb
superfícies a estendre superiors a 70 000 m2, es realitzarà la extensió de qualsevol capa
bituminosa a ample complet, treballant si fos
necessari amb 2 o mes estenedores
lleugerament desfasades, evitant junts longitudinals. A la resta de situacions, desprès
d'haver estes i compactat una franja, s'estendrà la següent mentre la vora de la primera
estigui encara calenta i en condicions de ser compactada; en caso contrario, s'executarà un
junt longitudinal.
La compactació s'ha de fer segons el pla aprovat per la DO en funció dels resultats del tram
de proves fins que se assoleixi la densitat especificada a l'epígraf 542.7.1. S'haurà de fer
a la temperatura mes alta
possible sense superar la màxima prescrita a la fórmula de
treball i sense que es produeixin desplaçaments de la mescla estesa, i es continuarà, mentre
la mescla estigui en condicions de ser compactada i la seva temperatura no sigui inferior a
la mínima prescrita a la fórmula de treball.
En mescles bituminoses fabricades amb betums millorats o modificats amb cautxú i en mescles
bituminoses amb addició de cautxú, es continuarà obligatòriament el procés de compactació
fins que la temperatura de la mescla baixi de la mínima establerta a la fórmula de treball,
encara que s'hages assolit prèviament la densitat especificada a l'epígraf 542.7.1.
La compactació s'ha de fer longitudinalment, de manera continua i sistemàtica. Si l'estesa
de la mescla bituminosa es fa per franges, en compactar una d'aquestes s'ha d'ampliar la
zona de compactació per tal que inclogui 15 cm de l'anterior, com a mínim.
Els corrons han de portar la seva roda motriu del costat més pròxim a l'estenedora; els seus
canvis de direcció s'han de fer sobre la mescla que ja s'ha compactat, i els seus canvis de
sentit s'han de fer amb suavitat. S'ha de cuidar que els elements de compactació estiguin
nets i, si és precís, humits.
En el cas en que hi hagi junts, s'ha de procurar que els junts transversals de capes
sobreposades quedin a un mínim de 5 m un de l'altra, i que els longitudinals quedin
desplaçades a un mínim de 15 cm un de l'altra.
A l'estendre franges longitudinals contigües, si la temperatura de l'estesa en primer lloc
no fos superior al mínim fixat en la fórmula de treball per acabar la compactació, la vora
d'aquesta franja s'ha de tallar verticalment, deixant al descobert una superfície plana i
vertical. Se li ha d'aplicar una capa uniforme i lleugera de reg d'adherència segons
l'article 531 del PG 3, deixant trencar l'emulsió suficientment. A continuació, s'ha
d'escalfar el junt i estendre la següent franja contra ella.
Els junts transversals en capes de rodadura s'han de compactar transversalment, i s'ha de
disposar els recolzaments necessaris per als elements de compactació.
La capa executada només es pot obrir a la circulació quan assoleixi la temperatura ambient
en tot el seu gruix, o be, prèvia autorització de la DF, quan assoleixi la temperatura de
60ºC. En aquest cas s'han d'evitar les parades i canvis de direcció sobre la capa fins que
aquesta assoleixi la temperatura ambient.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
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PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA:
t de pes segons tipus, mesurades multiplicant els amples de cada capa segons amb les
seccions tipus especificades a la DT, pels gruixos mitjos i les densitats mitjanes
obtingudes dels assaigs de control de cada lot.
L'abonament dels treballs de preparació de la superfície d'assentament correspon a la unitat
d'obra de la capa subjacent.
No són d'abonament en aquesta unitat d'obra els regs d'emprimació o d'adherència.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por lo que se aprueba la norma 6.1-IC Secciones del
firme, de la Instrucción Técnica de Carreteras.
Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)
Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del
pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a
materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de
contención de vehículos.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Abans d'iniciar-se la posada a l'obra de cada tipus de mescla bituminosa en calent. Execució
d'un tram de prova, per comprovar:
- La fórmula de treball
- Els equips proposats pel contractista
- La forma específica d'actuació dels equips
- La correspondència entre els mètodes de control de fabricació i els resultats in situ
En l'execució d'una capa:
- Inspecció visual de l'aspecte de la mescla i mesura de la temperatura de la mescla i la
temperatura ambient, al descarregar en l'estenedora o equip de transferència
- Presa de mostres i preparació de provetes segons UNE-EN 12697-30 si la mida màxima del
granulat es 22 mm o segons UNE-EN 12697-32 per a mides màximes del granulat superiors, al
menys un cop al dia i al menys un cop per lot determinat segons el menor dels valors
següents:
- 500 m de calçada
- 3.500 m2 de calçada
- la fracció construïda diàriament
- Determinar el contingut de forats segons UNE-EN 12697-8 de les provetes anteriors
- Determinar la densitat aparent segons UNE-EN 12697-6 amb el mètode d'assaig de l'annex B
de l'UNE-EN 13108-20
- Determinació per a cada lot de la densitat de referència per a compactació
- Dosificació del lligant segons UNE-EN 12697-1, amb la freqüència que estableixi el DO,
sobre les mostres de les provetes
- Granulometria dels granulats extrets segons UNE-EN 12697-2, amb la freqüència que
estableixi el DO, sobre les mostres de les provetes
- Gruix de l'estesa, mitjançant punxó graduat amb la freqüència que estableixi el DO
- Que el nombre i tipus de compactadors son els aprovats
- Que funcionen els dispositius d'humectació, neteja i protecció dels compactadors
- El llast, pes total i en el seu cas, pressió d'inflament dels dels compactadors
- La frqüència i l'amplitud en els compactadors vibratoris
- Nombre de passades de cada compactador
- Temperatura de la superfície de la capa en acabar la compactació
Aquests controls es faran d'acord amb les indicacions de l'epígraf 542.9.4 del PG 3.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Es considerarà un lot, que s'acceptarà o rebutjarà en bloc, al menor que resulti d'aplicar
els següents criteris:
- 500 m de calçada
- 3.500 m2 de calçada
- la fracció construïda diàriament
Extracció de testimonis, en punts aleatoris, en un nombre més gran o igual a 3 per lot per
determinar:
- Densitat aparent i el gruix segons UNE-EN 12697-6, considerant les condicions d'assaig de
l'annex B de l'UNE-EN 13108-20
Comprovació d'adherència entre capes segons NLT-382
- Control de la regularitat superficial, en trams de 1000 m de llarg, 24 h desprès de la
seva execució i abans d'estendre la capa següent, determinant l'IRI segons NLT 330, i
epígraf 542.9.4 del PG 3
En capes de rodadura:
Macrotextura superficial segons UNE-EN 13036-1, controlada diariament a 3 punts del lot
triat aleatoriament
- Determinació de la resistència al lliscament, segons NLT 336, de tota la llargària de la
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obra, abans de la posada en servei.
Aquests controls es faran d'acord amb les indicacions de l'epígraf 542.9.4 del PG 3.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
El lot de control de la unitat acabada s'ha d'acceptar o rebutjar globalment.
Els criteris d'acceptació o rebuig de la unitat acabada, i les actuacions en cas
d'incompliment d'algun dels paràmetres de control son els indicats a l'epígraf 542.10 del PG
3.

____________________________________________________________________________

G9 - FERMS I PAVIMENTS
G9J -

REGS SENSE GRANULATS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
G9J12N40,G9J13J10.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Regs amb emulsions bituminoses.
S'han considerat els següents regs amb emulsions bituminoses:
- Reg d'imprimació (IMP)
- Reg d'adherència (ADH)
- Reg de cura (CUR)
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
En el reg d'imprimació o de cura amb emulsió bituminosa:
- Preparació de la superfície existent.
- Aplicació del lligant bituminós.
- Eventual extensió d'un granulat de cobertura.
En el reg d'adherència:
- Preparació de la superfície existent.
- Aplicació del lligant bituminós.
CONDICIONS GENERALS:
El reg ha de tenir una distribució uniforme i no pot quedar cap tram de la superfície
tractada sense lligant o producte de cura.
REG D'IMPRIMACIÓ:
Estarà efectuat amb alguna de les següents emulsions bituminoses:
- C50BF4 IMP
- C60BF4 IMP
Dotació del lligant:
- Quantitat que sigui capaç d'absorbir la capa que s'imprimeixi durant un període de 24 h.
- En tots els casos: > = 500 g/m2.
REG D'ADHERÈNCIA:
El tipus d'emulsió utilitzada es trobarà dins de les indicades a l'article 531 del PG3.
Dotació del lligant:
- En tots els casos: >= 200 g/m2.
- La capa superior és una mescla bituminosa discontínua en calent o drenant, o una capa
tipus formigó bituminós: >= 250 g/m2.
Adherència entre dues capes de mescla bituminosa, o una de mescla bituminosa i una altra de
material tractat amb conglomerant hidràulic, (NLT 382):
- Una de les capes és de rodament: >= 0,6 MPa.
- Resta dels casos: >= 0,4 MPa.
REG DE CURA:
El tipus d'emulsió utilitzada serà una de les següents:
- C60B3 CUR
- C60B2 CUR
Dotació del lligant:
- Quantitat que garanteixi la formació d'una pel·lícula contínua, uniforme i impermeable.
- En tots els casos: >= 300 g/m2.
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REG D'IMPRIMACIÓ O DE CURA:
En els casos en què sigui necessari, el granulat de cobertura ha de tenir una distribució
uniforme.
El granulat utilitzat, en el seu cas, serà sorra natural, sorra procedent de matxuqueig o
una barreja de totes dues i estarà exempt de tot tipus de matèries estranyes.
Ha de complir, a més, les següents condicions:
- % material que passa pel tamís 4 mm, segons UNE-EN 933-2: 100 %
- % partícules inferiors al tamís 0,063 mm, segons UNE-EN 933-2: < 15 %
- Equivalent de sorra per a la fracció 0/4 de l'àrid, segons Annex A UNE-EN 933-8: > 40
- Plasticitat, segons UNE 103103 i UNE 103104: No plàstic
La dotació del granulat de cobertura:
- La mínima necessària per a absorbir l'excés de lligant o per a garantir la protecció del
reg sota l'acció del trànsit.
- En tots els casos: < = 6 l/m2, > = 4 l/m2.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
Abans d'efectuar el reg es comprovarà que la superfície a regar estigui neta i sense matèria
solta.
Es protegiran els elements constructius o accessoris de l'entorn, perquè quedin nets una
vegada aplicat el reg.
Es suspendran els treballs quan la temperatura sigui inferior a 10°C o en cas de pluja.
Aquest límit es podrà reduir a 5°C quan la temperatura ambient tendeixi a augmentar i la DF
ho autoritzi.
Es comprovarà que la superfície a regar compleix les condicions especificades per a la
unitat d'obra corresponent, en cas contrari s'efectuaran les correccions necessàries segons
les indicacions de la DF.
S'aplicarà l'emulsió amb la dotació i temperatura aprovada per la DF.
S'evitarà la duplicació de la dotació en els junts de treball transversals.
Quan el reg es faci per franges, l'estesa del lligant es superposarà lleugerament en la unió
de dues franges.
REG D'IMPRIMACIÓ:
En cas necessari, abans d'aplicar el reg, es regarà lleugerament amb aigua la superfície
existent, sense arribar a formar tolls.
Es dividirà la dotació prevista per a la seva aplicació en dues vegades, si la correcta
execució del reg ho requereix i la DF ho considera oportú.
La seva aplicació es coordinarà amb la posada en obra de la capa bituminosa sobreposada, de
manera que l'emulsió no perdi efectivitat com a element d'unió.
No es podrà circular sobre el reg fins que no s'hagi absorbit tot el lligant i durant les 4
h següents a l'extensió de l'àrid de cobertura, si s'escau.
L'àrid de cobertura s'estendrà, segons el parer de la DF, quan sigui necessari fer circular
vehicles per sobre del reg, o quan s'observi que ha quedat part sense absorbir passades 24 h
de l'aplicació del lligant. L'extensió es fará per mitjans mecànics de forma uniforme i amb
la dotació aprovada per la DF.
REG D'ADHERÈNCIA:
Si s'aplica sobre un paviment bituminós existent s'eliminaran prèviament els excesos de
lligant i es repararan els desperfectes que puguin impedir una perfecta unió entre les capes
bituminoses.
La seva aplicació es coordinarà amb la posada en obra de la capa superior, de manera que
s'hagi produït el trencament de l'emulsió, però sense que hagi perdut efectivitat com a
element d'unió.
Es prohibirà la circulació fins que s'hagi produït el trencament del lligant en tota la
superfície aplicada.
REG DE CURA:
S'aplicarà després de compactar la capa inferior, abans de transcorregudes 3 h des de la
seva finalització. Durant aquest temps la superfície es mantindrà humida.
El granulat de cobertura s'estendrà, segons el parer de la DF, quan s'hagi de fer circular
trànsit per sobre del reg. L'extensió es fará per mitjans mecànics de forma uniforme i amb
la dotació aprovada per la DF .
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
SENSE ESPECIFICAR DOTACIÓ:
t de pes mesurades segons les especificacions de la DT.
No són d'abonament els excessos laterals.
DOTACIÓ EN KG/M2:
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
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No són d'abonament els excessos laterals.
REG D'IMPRIMACIÓ O DE CURA:
Queda inclòs en aquesta unitat d'obra el granulat de cobertura per a donar obertura al
trànsit.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)
* Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se
del pliego de prescripciones técnicas generales para
relativos a materiales básicos, a firmes y pavimentos,
sistemas de contención de vehículos.

Pliego de prescripciones técnicas
actualizan determinados artículos
obras de carreteras y puentes,
y a señalización, balizamiento y

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Es considera com a lot, al menor que resulti d'aplicar els 3 criteris següents:
- Una longitud de 500 m de calçada.
- Una superfície de 3.500 m2 de calçada.
- La superfície regada diàriament.
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Dotació mitjana del lligant residual mitjançant assecat en estufa i pesatge de mostres
recollides en safata, en un nombre de punts >=3.
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Les condicions d'acceptació són les següents:
- Regs d'imprimació i de cura:
- Dotació mitjana de lligant residual: ± 15 % de la prevista.
- Addicionalment: <=1 individu de la mostra assajada excedeix els límits.
- Regs d'adherència:
- Dotació mitjana de lligant residual:
+ 15 %, -10 % de la prevista
- Addicionalment: <=1 individu de la mostra assajada excedeix els límits fixats.
Actuació en cas d'incompliment: es prendran les mesures indicades per la DF.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN REGS D'ADHERÈNCIA:
En els lots definits anteriorment, i després d'estendre la capa de mescla bituminosa
superior, les tasques de control a realitzar són les següents:
- Adherència entre capes: assaig de tall, segons NLT 382, en 3 testimonis extrets en punts
aleatoris.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DELS RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT
EN REGS D'ADHERÈNCIA:
Les condicions d'acceptació són les següents:
- Valor mitjà de l'adherència entre capes, en cada lot:
- Una de les capes és de rodament: >= 6 Mpa; <= 1 individu de la mostra assajada amb
valor <= 25 % de 6 MPa.
- Dues capes intermèdies: >=4 Mpa; <= 1 individu de la mostra assajada amb valor <= 25 %
de 4 MPa.
Actuació en cas d'incompliment:
- Adherència mitjana obtinguda < 90 % del valor previst: es fresará la capa de mescla
bituminosa superior i es reposarà el reg d'adherència i la capa esmentada. Per compte del
contractista.
- Adherència mitjana obtinguda >= 90 % del valor previst: penalització econòmica del 10 %
de la mescla bituminosa superior.

____________________________________________________________________________
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Reconstrucció d´un mur de contenció a la Travessia de Ponent d´Alp
- modificat Ajuntament d´Alp
5 d´abril de 2022

AMIDAMENTS
01
01
01

OBRA
CAPÍTOL
TITOL 3
NUM. CODI
1

G219GBA0

PRESSUPOST MUR TRAV PONENT
DEMOLICIONS I MOVIMENTS DE TERRES
DEMOLICIONS I ENDERROCS
DESCRIPCIÓ

m

Tall en paviment de mescla bituminosa de 10 cm de fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb disc de diamant,
per a delimitar la zona a demolir
Tipus

T

1

Travessia de Ponent

3

[C]

[D]

[E]

[F]

F21H1641

u

Num. Text

2

31,000

31,000 C#*D#*E#*F#

4,000

4,000 C#*D#*E#*F#

T
Travessia de Ponent

[C]

[D]

[E]

[F]

F216R243

m

Num. Text

2

T
Travessia de Ponent

F2135323

m3

Num. Text

[C]

[D]

[E]

[F]

[C]

[D]

longitud

alçada
1,210

2

Mur vial

3

mur

29,000

4

fonament

29,000

5

Mur parcel.la

6

mur

31,000

7

fonament

31,000

Num. Text

m2

Fórmula

31,000

Enderroc de mur de formigó armat, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió

T

F2194JK5

TOTAL

31,000 C#*D#*E#*F#

[E]

gruix

0,800

Fórmula

9,280 C#*D#*E#*F#
3,720 C#*D#*E#*F#

0,200
0,400

TOTAL

7,018 C#*D#*E#*F#

0,200
0,400

0,600

[F]

amplada

0,600

TOTAL AMIDAMENT
5

1,000

longitud
31,000

Tipus

1

Fórmula

Enderroc de reixat metàl·lic de fins a 2 m d'alçària, com a màxim, i enderroc de daus de formigó, a mà i amb compressor i
càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor

TOTAL AMIDAMENT
4

TOTAL

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

1,000

Tipus

1

35,000

unitats

TOTAL AMIDAMENT
3

Fórmula

Desmuntatge de llumenera, columna exterior, accessoris i elements de subjecció, enderroc de fonament de formigó a mà i
amb compressor, aplec per a posterior aprofitament i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
Tipus

1

TOTAL

longitud

TOTAL AMIDAMENT
2

1

UA

Num. Text

2

Pàg.:

7,440 C#*D#*E#*F#
27,458

Demolició de paviment de canal prefabricada de formigó col·locada sobre formigó, de fins a 20 cm de gruix i fins a 2 m
d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL

Fórmula

EUR
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AMIDAMENTS
T

1
2

Pàg.:

Travessia de Ponent

longitud

amplada

29,000

0,300

8,700 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT
6

F2191305

m

Num. Text

2

T
Travessia de Ponent

[C]

[D]

[E]

[F]

F2194AL5

m2

Num. Text

2

T
Travessia de Ponent

G2194XB5

m2

Num. Text

[C]

[D]

[E]

[F]

2

T

m3

Num. Text

[C]

[D]

[E]

[F]

[C]

superficie/longit
ud/volum

[D]

[E]

gruix

coef

2

mur de formigo

27,458

3

canal

8,700

0,100

4

vorada

26,000

0,150

5

paviment de formigo

38,500

6

Paviment aglomerat

67,000

Num. Text

m3

67,000

Transport de runa a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb
mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km

T

G2RA71H1

Fórmula

67,000 C#*D#*E#*F#

[F]

TOTAL

Fórmula

esponjament
1,200

32,950 C#*D#*E#*F#

1,200

1,044 C#*D#*E#*F#

1,200

0,936 C#*D#*E#*F#

0,150

1,200

6,930 C#*D#*E#*F#

0,100

1,200

8,040 C#*D#*E#*F#

0,200

TOTAL AMIDAMENT
10

TOTAL

superficie acad
67,000

Tipus

1

38,500

Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 10 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb
martell trencador i càrrega sobre camió

Travessia de Ponent

F2R35067

Fórmula

38,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT
9

TOTAL

superficie acad
38,500

Tipus

1

26,000

Demolició de paviment de formigó, de fins a 20 cm de gruix i més de 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell
trencador i càrrega sobre camió

TOTAL AMIDAMENT
8

Fórmula

26,000 C#*D#*E#*F#

26,000

Tipus

1

TOTAL

longitud acad

TOTAL AMIDAMENT
7

8,700

Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o
contenidor
Tipus

1

2

49,900

Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció inclòs,
segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,48 t/m3, procedents de construcció o demolició,
amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL

Fórmula

EUR
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AMIDAMENTS

Pàg.:
T

1

superficie/longit
ud/volum

gruix

coef

27,458

esponjament

2

mur de formigo

3

canal

4

vorada

26,000

0,150

1,200

0,936 C#*D#*E#*F#

5

paviment de formigo

38,500

0,150

1,200

6,930 C#*D#*E#*F#

6

Paviment aglomerat

67,000

0,100

1,200

8,040 C#*D#*E#*F#

8,700

0,100
0,200

1,200

32,950 C#*D#*E#*F#

1,200

1,044 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

01
01
02

OBRA
CAPÍTOL
TITOL 3
NUM. CODI
1

G2216101

UA

DESCRIPCIÓ

m3

Excavació en zona de desmunt, de terra vegetal, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió. Inclou transport dins de
l'obra per la seva reutilització en el propi jardi.
Tipus

T

1

Retirada de terra vegetal finca particular

[C]

[D]

superficie ACAD

gruix (AJ)

16,000

0,300

[E]

[F]

F221CA20

m3

Num. Text

T

[C]

[D]

Supericie/longitu
d

gruix

105,500

0,400

[E]

[F]

4,800

TOTAL

Fórmula

alçada amplada promig

2

caixa de paviment

3

trasdos mur

42,200 C#*D#*E#*F#

4

M1

11,660

1,550

1,000

18,073 C#*D#*E#*F#

5

M2

10,000

1,400

1,000

14,000 C#*D#*E#*F#

6

M3

10,330

1,100

1,000

11,363 C#*D#*E#*F#

7

fonament

8

M1

11,660

0,950

1,650

18,277 C#*D#*E#*F#

9

M2

10,000

0,950

1,550

14,725 C#*D#*E#*F#

10

M3

10,330

0,950

1,450

14,230 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT
3

Fórmula

Excavació i càrrega de terra en terreny no classificat, amb mitjans mecànics
Tipus

1

TOTAL

4,800 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

2

49,900

PRESSUPOST MUR TRAV PONENT
DEMOLICIONS I MOVIMENTS DE TERRES
MOVIMENTS DE TERRES

Num. Text

2

F2226123

Num. Text

m3

2

fonament

3

M1

132,868

Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny no classificat, amb retroexcavadora i càrrega
mecànica del material excavat
Tipus

T

1

3

[C]

[D]

[E]

longitud

amplada

fondaria

11,660

1,650

0,950

[F]

TOTAL

Fórmula

18,277 C#*D#*E#*F#

EUR
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AMIDAMENTS

Pàg.:

4

M2

10,000

1,550

0,950

14,725 C#*D#*E#*F#

5

M3

10,330

1,450

0,950

14,230 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT
4

F24120A3

m3

Num. Text

T

2

Excavació terres caixa i trasdos

3

Excavacio terres fonaments

[C]

[D]

[E]

[F]

F2261C0F

m3

Num. Text

132,868

1,200

159,442 C#*D#*E#*F#

47,232

1,200

56,678 C#*D#*E#*F#

T

[C]

[D]

longitud amplada promig

[E]

[F]

Fórmula

trasdos mur

3

M1

11,660

1,000

1,550

18,073 C#*D#*E#*F#

4

M2

10,000

1,000

1,400

14,000 C#*D#*E#*F#

5

M3

10,330

1,000

1,100

11,363 C#*D#*E#*F#

F2412069

m3

43,436

Transport de terres, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més
de 10 i fins a 15 km. Inclou el cost de gestió.
Tipus

T

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL

Fórmula

volum

esponjament

2

Volum de excavacio de terres

180,100

1,200

216,120 C#*D#*E#*F#

3

Volum de rebliment de terres

-43,436

1,200

-52,123 C#*D#*E#*F#

1

TOTAL AMIDAMENT
F227T00F

m2

Num. Text

163,997

Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM
Tipus

T

1

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL

Fórmula

superficie acad
67,000 C#*D#*E#*F#

2

Aglomerat

67,000

3

formigo

25,000

25,000 C#*D#*E#*F#

4

canal

12,800

12,800 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

8

TOTAL

2

Num. Text

7

216,120

alçada promig

TOTAL AMIDAMENT
6

Fórmula

esponjament

Terraplenada i piconatge de terra seleccionada de la pròpia excavació, en tongades de fins a 25 cm, amb una compactació
del 95 % del PM
Tipus

1

TOTAL

volum

TOTAL AMIDAMENT
5

47,232

Transport de terres per a reutilitzar en obra, amb camió de 20 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics,
amb un recorregut de fins a 2 km
Tipus

1

F227A00F
Num. Text
1

m2

4

104,800

Repàs i piconatge de sòl de rasa de més de 0,6 i menys d'1,5 m d'amplària, amb compactació del 95% PM
Tipus

T

[C]

longitud

[D]

[E]

[F]

TOTAL

Fórmula

amplada
EUR

Reconstrucció d´un mur de contenció a la Travessia de Ponent d´Alp
- modificat Ajuntament d´Alp
5 d´abril de 2022

AMIDAMENTS

Pàg.:

2

fonament

3

M1

11,660

1,650

19,239 C#*D#*E#*F#

4

M2

10,000

1,550

15,500 C#*D#*E#*F#

5

M3

10,330

1,450

14,979 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

01
02

OBRA
CAPÍTOL
NUM. CODI
1

F9231J10

PRESSUPOST MUR TRAV PONENT
MUR DE CONTENCIÓ
DESCRIPCIÓ

m3

Rebliment de grava de pedrera de pedra granítica, grandària màxima de 12-18 mm, amb estesa i piconatge del material
Tipus

T

1

[C]

[D]

[E]

longitud

amplada

fondaria

[F]

Fórmula

fonament

3

M1

11,660

1,650

0,500

9,620 C#*D#*E#*F#

4

M2

10,000

1,550

0,500

7,750 C#*D#*E#*F#

5

M3

10,330

1,450

0,500

7,489 C#*D#*E#*F#

F3Z112T1

m3

Num. Text

24,859

Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó HL-150/B/20 de consistència tova i grandària màxima del
granulat 20 mm, abocat des de camió
Tipus

T

1

[C]

[D]

[E]

longitud

amplada

gruix

[F]

TOTAL

Fórmula

2

fonament

3

M1

11,660

1,600

0,100

1,866 C#*D#*E#*F#

4

M2

10,000

1,500

0,100

1,500 C#*D#*E#*F#

5

M3

10,330

1,400

0,100

1,446 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT
G32B3101

kg

Num. Text

4,812

Armadura per a murs de contenció AP500 S en barres de diàmetre com a màxim 16 mm, d'acer en barres corrugades
B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2
Tipus

T

1

[C]

[D]

coef, longitud

pes/10ml

[E]

[F]

TOTAL

Fórmula

2

fonament

3

M1

1,166

850,920

992,173 C#*D#*E#*F#

4

M2

1,000

798,920

798,920 C#*D#*E#*F#

5

M3

1,033

737,760

762,106 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

4

TOTAL

2

TOTAL AMIDAMENT

3

49,718

UA

Num. Text

2

G3151BH1

5

m3

2.553,199

Formigó per a rases i pous, HA-30/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de
camió
EUR
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AMIDAMENTS
Num. Text

Pàg.:
Tipus

T

1

[C]

[D]

[E]

longitud

amplada

fondaria

[F]

fonament

3

M1

11,660

1,550

0,350

6,326 C#*D#*E#*F#

4

M2

10,000

1,450

0,350

5,075 C#*D#*E#*F#

5

M3

10,330

1,350

0,350

4,881 C#*D#*E#*F#

G32D1113

m2

Num. Text

T

[C]

[D]

[E]

longitud

alçada promig

cares

[F]

Fórmula

fonament

3

M1

11,660

1,800

2,000

41,976 C#*D#*E#*F#

4

M2

10,000

1,650

2,000

33,000 C#*D#*E#*F#

5

M3

10,330

1,350

2,000

27,891 C#*D#*E#*F#

G32516H3

m3

Num. Text

102,867

Formigó per a murs de contenció HA-30/B/20/IIa de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm i abocat amb
cubilot
Tipus

T

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL

Fórmula

longitud

alçada promig

gruix

M1

11,660

1,800

0,250

5,247 C#*D#*E#*F#

4

M2

10,000

1,650

0,250

4,125 C#*D#*E#*F#

5

M3

10,330

1,450

0,250

3,745 C#*D#*E#*F#

1
2

fonament

3

TOTAL AMIDAMENT
G7811100

m2

Num. Text

T

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL

Fórmula

longitud

alçada promig

M1

11,660

1,550

18,073 C#*D#*E#*F#

M2

10,000

1,400

14,000 C#*D#*E#*F#

M3

10,330

1,100

11,363 C#*D#*E#*F#

2

fonament

3
4
5

TOTAL AMIDAMENT
ED5L15A3

Num. Text
1

13,117

Pintat sobre formigó en parament vertical amb 2 kg/m2 d'emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B4 ADH(ECR-1)
Tipus

1

8

TOTAL

2

TOTAL AMIDAMENT

7

16,282

Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb plafó metàl·lic i suports amb puntals metàl·lics, per a murs de contenció
de base rectilínia encofrats a una cara, per a una alçària de treball <= 3 m, per a deixar el formigó vist
Tipus

1

6

Fórmula

2

TOTAL AMIDAMENT
5

TOTAL

m2

6

43,436

Làmina drenant nodular de polietilè d'alta densitat, amb nòduls de 8 mm d'alçària aproximada i una resistència a la
compressió aproximada de 180 kN/m2, fixada mecànicament sobre parament vertical
Tipus

T

[C]

longitud

[D]

[E]

[F]

TOTAL

Fórmula

alçada promig

EUR
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AMIDAMENTS

Pàg.:

2

fonament

3

M1

11,660

1,550

18,073 C#*D#*E#*F#

4

M2

10,000

1,400

14,000 C#*D#*E#*F#

5

M3

10,330

1,100

11,363 C#*D#*E#*F#

0,000

TOTAL AMIDAMENT
9

G7J5T4D2

m

Num. Text

T

[C]

[D]

[E]

[F]

Fórmula

longitud

fonament

3

M1

11,660

11,660 C#*D#*E#*F#

4

M2

10,000

10,000 C#*D#*E#*F#

5

M3

10,330

10,330 C#*D#*E#*F#

G7J1U005

m

Num. Text

31,990

Junt de dilatació amb perfil elastomèric d'ànima circular, de 250 mm d'amplària, inclòs part proporcional de creuaments,
angles, unions i pèrdues per retalls, col·locat a l'interior
Tipus

T

1

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL

Fórmula

longitud

2

fonament

3

M1 a M2

1,790

1,790 C#*D#*E#*F#

4

M2 a M3

1,600

1,600 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

G7J2U010

m2

Num. Text

3,390

Reblert de junt amb placa de poliestirè expandit de 10 mm de gruix i densitat nominal 20 kg/m3, col·locada amb adhesiu de
cautxú sintètic en dissolució
Tipus

T

1

[C]

[D]

longitud

amplada

[E]

[F]

TOTAL

Fórmula

2

fonament

3

M1 a M2

1,790

0,250

0,448 C#*D#*E#*F#

4

M2 a M3

1,600

0,250

0,400 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

12

TOTAL

2

TOTAL AMIDAMENT

11

43,436

Segellat de junts amb perfil hidroexpansiu de bentonita de soci, tipus Waterstop RX 101 o similar, col·locat amb adhesiu
Tipus

1

10

GAR1U010

Num. Text

2

m

sobre mur

0,848

Tancament exterior d'1,5 m d'alçària, amb malla d'acer galvanitzat, acabat en plastificat verd, inclòs placa d'acer
d'ancoratge al formigó i posterior fixació dels suports a la placa d'acer, inclou tots els materils, mà d'obra i mitjans auxiliars,
totalment muntada
Tipus

T

1

7

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL

Fórmula

longitud
32,000 C#*D#*E#*F#

32,000
TOTAL AMIDAMENT

32,000

EUR
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AMIDAMENTS
01
03

OBRA
CAPÍTOL
NUM. CODI
1

F2226123

PRESSUPOST MUR TRAV PONENT
XARXA DE CLAVEGUERAM I PLUVIALS
DESCRIPCIÓ

m3

Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny no classificat, amb retroexcavadora i càrrega
mecànica del material excavat
Tipus

T

1

Connexions d-200

[C]

[D]

[E]

[F]

longitud

amplada

fondaria

unitats

3,000

0,600

0,800

2,000

TOTAL AMIDAMENT
2

F2422069

m3

Num. Text

T
rases

[C]

[D]

[E]

[F]

volum

esponjament

2,880

1,200
TOTAL AMIDAMENT

3

F227A00F

m2

Num. Text

2

T
Connexions d-200

[C]

[D]

[E]

[F]

longitud

amplada

unitats

3,000

0,600

2,000
TOTAL AMIDAMENT

4

GD7F4375

m

Num. Text

2

T
Connexions d-200

[C]

[D]

[E]

[F]

longitud

unitats

3,000

2,000
TOTAL AMIDAMENT

5

F31521H1

m3

Num. Text

T

[C]

3,456 C#*D#*E#*F#
3,456

TOTAL

Fórmula

3,600 C#*D#*E#*F#
3,600

TOTAL

Fórmula

6,000 C#*D#*E#*F#
6,000

[D]

[E]

[F]

TOTAL

Fórmula

fondaria

unitats/seccio

0,600

0,500

2,000

1,800 C#*D#*E#*F#

0,031

-0,186 C#*D#*E#*F#

Connexions d-200

3,000

3

a deduïr canonada

-6,000

m3

Fórmula

amplada

2

F228AB0B

TOTAL

longitud

TOTAL AMIDAMENT
6

2,880

Formigó per a rases i pous HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de
camió
Tipus

1

2,880 C#*D#*E#*F#

Tub de PVC de 200 mm de diàmetre nominal de pared compacta i junta elàstica, classe 41, sèrie 5 de color teula,
autoportant, i col·locat al fons de la rasa
Tipus

1

Fórmula

Repàs i piconatge de sòl de rasa de més de 0,6 i menys d'1,5 m d'amplària, amb compactació del 95% PM
Tipus

1

TOTAL

Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres, amb camió de 12 t, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km
Tipus

1
2

8

UA

Num. Text

2

Pàg.:

1,614

Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb tot-ú artificial, en tongades de gruix de fins a 25
cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 90 % PM

EUR
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AMIDAMENTS

Pàg.:

Num. Text

T

1
2

[C]

Tipus

Connexions d-200

[D]

[E]

longitud

amplada

fondaria

3,000

0,600

0,500

[F]

F97422ER

m

0,900 C#*D#*E#*F#

[C]

Tipus

T

1

[D]

[E]

[F]

GD5J6F0E

[C]

Tipus

[D]

[E]

T

1

[F]

embornals

GD5Z5AC4

2,000

[C]

Tipus

[D]

[E]

T

1

[F]

2,000
TOTAL AMIDAMENT

01
04

NUM. CODI
1

F921101J

DESCRIPCIÓ

m3

Subbase de tot-u natural, amb estesa i piconatge del material al 98 % del PM
Tipus

TOTAL

Fórmula

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

T

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL

Fórmula

superficie acad

gruix

2

paviment aglomerat

67,000

0,200

3

paviment formigó

25,000

0,200

4

borada

32,000

0,200

0,130

0,832 C#*D#*E#*F#

5

canal

32,000

0,200

0,400

2,560 C#*D#*E#*F#

1

amplada
13,400 C#*D#*E#*F#
5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT
2

2,000

PRESSUPOST MUR TRAV PONENT
FERMS I PAVIMENTS

UA

Num. Text

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

unitats

embornals

OBRA
CAPÍTOL

Fórmula

Bastiment i reixa concava de fosa dúctil, per a embornal, de 400x480 mm classe D400 segons norma UNE-EN 124 i 15
dm2 de superfície d'absorció, col.locada amb morter.

u

Num. Text

2

TOTAL

unitats

TOTAL AMIDAMENT
9

32,000

Caixa prefabricada per a embornal de 40x30x40 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I sobre solera
de 15 cm de formigó HM-20/P/20/I

Num. Text

2

Fórmula

32,000 C#*D#*E#*F#

32,000

u

TOTAL

longitud

Travessia de Ponent

TOTAL AMIDAMENT
8

0,900

Canal de 40 cm d'amplària amb peces prefabricades de formigó en forma concava, 40x48x10 cm, col·locades amb morter
i rejuntades amb beurada de ciment blanc, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència
mínima a compressió i de 10 a 20 cm d'alçària, i rejuntada amb morter

Num. Text

2

Fórmula

unitats

TOTAL AMIDAMENT
7

TOTAL

F931201J

m3

9

21,792

Base de tot-u artificial , amb estesa i piconatge del material al 98% del PM
EUR
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AMIDAMENTS
Num. Text

Pàg.:

Tipus

T

1

[C]

[D]

superficie acad

gruix

[E]

[F]

2

paviment aglomerat

67,000

0,200

13,400 C#*D#*E#*F#

3

paviment formigó

25,000

0,200

5,000 C#*D#*E#*F#

4

vorada

32,000

0,200

0,130

0,832 C#*D#*E#*F#

5

canal

32,000

0,200

0,400

2,560 C#*D#*E#*F#

G9J12N40

m2

Num. Text

2

T
paviment aglomerat

[C]

[D]

[E]

[F]

t

Num. Text

2

T
paviment aglomerat

G9J13J10

m2

Num. Text

[C]

[D]

[E]

superficie acad

gruix

densitat

67,000

0,060

2,350

[F]

2

T
paviment aglomerat

G9H112E1

t

Num. Text

[C]

[D]

[E]

[F]

2

T

m2

Num. Text

2

paviment formigó

67,000

[C]

[D]

[E]

superficie acad

gruix

densitat

67,000

0,040

2,350

[F]

TOTAL

Fórmula

6,298 C#*D#*E#*F#
6,298

Armadura per lloses de formigó AP500 SD amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:6-6 mm
6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080
Tipus

T

1

Fórmula

Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf BC 50/70 D, amb betum millorat amb cautxú, de
granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada

paviment aglomerat

F9Z4MA16

TOTAL

67,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT
7

9,447

superficie acad
67,000

Tipus

1

Fórmula

9,447 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT
6

TOTAL

Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B2 ADH, amb dotació 0,5 kg/m2
Tipus

1

67,000

Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 bin B 50/70 S, amb betum asfàltic de penetració, de
granulometria semidensa per a capa intermèdia i granulat calcari, estesa i compactada

TOTAL AMIDAMENT
5

Fórmula

67,000 C#*D#*E#*F#

67,000

Tipus

1

TOTAL

superficie acad

TOTAL AMIDAMENT
G9H11B52

21,792

Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60BF4 IMP, amb dotació 1 kg/m2
Tipus

1

4

Fórmula

amplada

TOTAL AMIDAMENT
3

TOTAL

10

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL

Fórmula

superficie acad
25,000

25,000 C#*D#*E#*F#

EUR
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AMIDAMENTS

Pàg.:
TOTAL AMIDAMENT

8

F9365G11

m3

[C]

Tipus

T

1

[D]

superficie acad

gruix

25,000

0,180

paviment formigó

[E]

[F]

F9B11202

m2

Tipus

T

1

borada

[C]

[D]

longitud

amplada

32,000

0,130

[E]

[F]

FR3P1113

Tipus

T

1

en parle.la privada

[C]

[D]

[E]

superficie

gruix

31,000

0,300

[F]

TOTAL AMIDAMENT

01
05

OBRA
CAPÍTOL
NUM. CODI
1

GZ00SA01

GSEGISAL

4,160

TOTAL

Fórmula

9,300 C#*D#*E#*F#
9,300

UA

DESCRIPCIÓ

PA

Partida alçada a justificar en serveis i infrastructures afectades durant l'execució de les obres, a reposar i reestablir el
servei en les mateixes condicions.

01
06

OBRA
CAPÍTOL

1

Fórmula

PRESSUPOST MUR TRAV PONENT
SERVEIS AFECTATS

AMIDAMENT DIRECTE

NUM. CODI

TOTAL

Col·locació de terra vegetal adobada, procedent de l'obra, amb minicarregadora sobre pneumàtics amb accessori
anivellador. inclou aportació i barreja de fem compostat (7 % del volum total)i posterior distribució (1 m3 en arbres i capa de
20 cm en superfícies a sembrar)

M3

Num. Text

2

4,500

4,160 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

10

Fórmula

Borada formada amb peces de formigó de 13x25x10 cm, col·locats amb morter i reblert de junts amb beurada de ciment

Num. Text

2

TOTAL

4,500 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

9

25,000

Paviment de formigó HA-30/P/20/IIa+F, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de
camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat

Num. Text

2

11

1,000

PRESSUPOST MUR TRAV PONENT
SEGURETAT I SALUT

UA

DESCRIPCIÓ

PA

Pressupost corresponent a l'Estudi de Seguretat i Salut detallat a l'annex corresponent de la memòria del projecte
AMIDAMENT DIRECTE

1,000

EUR
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.:

1

NÚMERO

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

P- 1

ED5L15A3

m2

Làmina drenant nodular de polietilè d'alta densitat, amb nòduls de 8 mm d'alçària aproximada i una
resistència a la compressió aproximada de 180 kN/m2, fixada mecànicament sobre parament
vertical
(CINC EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)

5,89 €

P- 2

F2135323

m3

Enderroc de mur de formigó armat, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre
camió
(TRENTA-NOU EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)

39,82 €

P- 3

F216R243

m

Enderroc de reixat metàl·lic de fins a 2 m d'alçària, com a màxim, i enderroc de daus de formigó, a
mà i amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor
(TRES EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)

3,59 €

P- 4

F2191305

m

Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb compressor i càrrega manual i mecànica de
runa sobre camió o contenidor
(TRES EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)

3,89 €

P- 5

F2194AL5

m2

Demolició de paviment de formigó, de fins a 20 cm de gruix i més de 2 m d'amplària amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió
(VUIT EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)

8,85 €

P- 6

F2194JK5

m2

Demolició de paviment de canal prefabricada de formigó col·locada sobre formigó, de fins a 20 cm
de gruix i fins a 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió
(SET EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)

7,43 €

P- 7

F21H1641

u

Desmuntatge de llumenera, columna exterior, accessoris i elements de subjecció, enderroc de
fonament de formigó a mà i amb compressor, aplec per a posterior aprofitament i càrrega manual
de runa sobre camió o contenidor
(CENT VINT-I-TRES EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)

123,25 €

P- 8

F221CA20

m3

Excavació i càrrega de terra en terreny no classificat, amb mitjans mecànics
(TRES EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)

P- 9

F2226123

m3

Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny no classificat, amb
retroexcavadora i càrrega mecànica del material excavat
(DOTZE EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)

12,76 €

P- 10

F2261C0F

m3

Terraplenada i piconatge de terra seleccionada de la pròpia excavació, en tongades de fins a 25
cm, amb una compactació del 95 % del PM
(SIS EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)

6,32 €

P- 11

F227A00F

m2

Repàs i piconatge de sòl de rasa de més de 0,6 i menys d'1,5 m d'amplària, amb compactació del
95% PM
(DOS EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)

2,92 €

P- 12

F227T00F

m2

Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM
(UN EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)

1,68 €

P- 13

F228AB0B

m3

Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb tot-ú artificial, en tongades
de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 90 % PM
(VINT-I-SET EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)

27,66 €

P- 14

F2412069

m3

Transport de terres, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics,
amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km. Inclou el cost de gestió.
(QUATRE EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)

4,81 €

P- 15

F24120A3

m3

Transport de terres per a reutilitzar en obra, amb camió de 20 t i temps d'espera per a la càrrega
amb mitjans mecànics, amb un recorregut de fins a 2 km
(DOS EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)

2,08 €

P- 16

F2422069

m3

Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres, amb camió de 12 t, amb un recorregut de més
de 10 i fins a 15 km
(SIS EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)

6,63 €

PREU

3,30 €
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P- 17

F2R35067

m3

Transport de runa a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps
d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km
(TRES EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)

3,51 €

P- 18

F31521H1

m3

Formigó per a rases i pous HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20
mm, abocat des de camió
(NORANTA-UN EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)

91,88 €

P- 19

F3Z112T1

m3

Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó HL-150/B/20 de consistència tova i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió
(NORANTA-UN EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)

91,62 €

P- 20

F921101J

m3

Subbase de tot-u natural, amb estesa i piconatge del material al 98 % del PM
(VINT-I-SET EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)

27,34 €

P- 21

F9231J10

m3

Rebliment de grava de pedrera de pedra granítica, grandària màxima de 12-18 mm, amb estesa i
piconatge del material
(TRENTA-VUIT EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)

38,18 €

P- 22

F931201J

m3

Base de tot-u artificial , amb estesa i piconatge del material al 98% del PM
(VINT-I-NOU EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)

29,24 €

P- 23

F9365G11

m3

Paviment de formigó HA-30/P/20/IIa+F, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20
mm, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat
(CENT UN EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)

101,26 €

P- 24

F97422ER

m

Canal de 40 cm d'amplària amb peces prefabricades de formigó en forma concava, 40x48x10 cm,
col·locades amb morter i rejuntades amb beurada de ciment blanc, col·locada sobre base de
formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 10 a 20 cm d'alçària, i
rejuntada amb morter
(TRENTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)

39,52 €

P- 25

F9B11202

m2

Borada formada amb peces de formigó de 13x25x10 cm, col·locats amb morter i reblert de junts
amb beurada de ciment
(TRENTA-NOU EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)

39,23 €

P- 26

F9Z4MA16

m2

Armadura per lloses de formigó AP500 SD amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer
ME 15x15 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080
(QUATRE EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)

4,14 €

P- 27

FR3P1113

M3

Col·locació de terra vegetal adobada, procedent de l'obra, amb minicarregadora sobre pneumàtics
amb accessori anivellador. inclou aportació i barreja de fem compostat (7 % del volum total)i
posterior distribució (1 m3 en arbres i capa de 20 cm en superfícies a sembrar)
(NOU EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)

9,41 €

P- 28

G2194XB5

m2

Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 10 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió
(TRES EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)

3,79 €

P- 29

G219GBA0

m

Tall en paviment de mescla bituminosa de 10 cm de fondària com a mínim, amb màquina tallajunts
amb disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir
(CINC EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)

5,41 €

P- 30

G2216101

m3

Excavació en zona de desmunt, de terra vegetal, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió.
Inclou transport dins de l'obra per la seva reutilització en el propi jardi.
(DOS EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)

2,42 €

P- 31

G2RA71H1

m3

Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició controlada dels residus de
la construcció inclòs, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,48
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)
(DISSET EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)

17,77 €
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P- 32

G3151BH1

m3

Formigó per a rases i pous, HA-30/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat
20 mm, abocat des de camió
(NORANTA-QUATRE EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)

94,24 €

P- 33

G32516H3

m3

Formigó per a murs de contenció HA-30/B/20/IIa de consistència tova i grandària màxima del
granulat 20 mm i abocat amb cubilot
(NORANTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)

95,64 €

P- 34

G32B3101

kg

Armadura per a murs de contenció AP500 S en barres de diàmetre com a màxim 16 mm, d'acer en
barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2
(UN EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)

1,34 €

P- 35

G32D1113

m2

Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb plafó metàl·lic i suports amb puntals metàl·lics,
per a murs de contenció de base rectilínia encofrats a una cara, per a una alçària de treball <= 3 m,
per a deixar el formigó vist
(VINT-I-QUATRE EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)

24,16 €

P- 36

G7811100

m2

Pintat sobre formigó en parament vertical amb 2 kg/m2 d'emulsió bituminosa catiònica tipus
C60B3/B4 ADH(ECR-1)
(SIS EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)

6,64 €

P- 37

G7J1U005

m

Junt de dilatació amb perfil elastomèric d'ànima circular, de 250 mm d'amplària, inclòs part
proporcional de creuaments, angles, unions i pèrdues per retalls, col·locat a l'interior
(DINOU EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)

19,72 €

P- 38

G7J2U010

m2

Reblert de junt amb placa de poliestirè expandit de 10 mm de gruix i densitat nominal 20 kg/m3,
col·locada amb adhesiu de cautxú sintètic en dissolució
(SET EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)

7,60 €

P- 39

G7J5T4D2

m

Segellat de junts amb perfil hidroexpansiu de bentonita de soci, tipus Waterstop RX 101 o similar,
col·locat amb adhesiu
(TRETZE EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)

13,85 €

P- 40

G9H112E1

t

Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf BC 50/70 D, amb betum
millorat amb cautxú, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i
compactada
(VUITANTA-NOU EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)

89,25 €

P- 41

G9H11B52

t

Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 bin B 50/70 S, amb betum asfàltic
de penetració, de granulometria semidensa per a capa intermèdia i granulat calcari, estesa i
compactada
(VUITANTA-CINC EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)

85,40 €

P- 42

G9J12N40

m2

Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60BF4 IMP, amb dotació 1 kg/m2
(ZERO EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

0,50 €

P- 43

G9J13J10

m2

Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B2 ADH, amb dotació 0,5 kg/m2
(ZERO EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)

0,30 €

P- 44

GAR1U010

m

Tancament exterior d'1,5 m d'alçària, amb malla d'acer galvanitzat, acabat en plastificat verd, inclòs
placa d'acer d'ancoratge al formigó i posterior fixació dels suports a la placa d'acer, inclou tots els
materils, mà d'obra i mitjans auxiliars, totalment muntada
(VINT-I-DOS EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)

22,29 €

P- 45

GD5J6F0E

u

Caixa prefabricada per a embornal de 40x30x40 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó
HM-20/P/20/I sobre solera de 15 cm de formigó HM-20/P/20/I
(SETANTA-CINC EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)

75,26 €

P- 46

GD5Z5AC4

u

Bastiment i reixa concava de fosa dúctil, per a embornal, de 400x480 mm classe D400 segons
norma UNE-EN 124 i 15 dm2 de superfície d'absorció, col.locada amb morter.
(CENT CINQUANTA-TRES EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)

153,97 €

P- 47

GD7F4375

m

Tub de PVC de 200 mm de diàmetre nominal de pared compacta i junta elàstica, classe 41, sèrie 5
de color teula, autoportant, i col·locat al fons de la rasa
(DOTZE EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)

12,48 €
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P- 48

GSEGISAL

PA

Pressupost corresponent a l'Estudi de Seguretat i Salut detallat a l'annex corresponent de la
memòria del projecte
(CINC-CENTS EUROS)

500,00 €

P- 49

GZ00SA01

PA

Partida alçada a justificar en serveis i infrastructures afectades durant l'execució de les obres, a
reposar i reestablir el servei en les mateixes condicions.
(DOS MIL EUROS)

2.000,00 €
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 2
NÚMERO
P- 1

CODI
ED5L15A3

UA
m2

B0A61600
BD5L15A0

P- 2

P- 3

P- 4

P- 5

P- 6

P- 7

P- 8

P- 9

P- 10

P- 11

P- 12

P- 13

F2135323

F216R243

F2191305

F2194AL5

F2194JK5

F21H1641

F221CA20

F2226123

F2261C0F

F227A00F

F227T00F

F228AB0B

m3

m

m

m2

m2

u

m3

m3

m3

m2

m2

m3

Data: 02/04/22

DESCRIPCIÓ
Làmina drenant nodular de polietilè d'alta densitat, amb nòduls de 8 mm
d'alçària aproximada i una resistència a la compressió aproximada de 180
kN/m2, fixada mecànicament sobre parament vertical
Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis
Làmina drenant nodular de polietilè d'alta densitat, amb nòduls de 8 mm
d'alçària aproximada i una resistència a la compressió aproximada de 180
kN/m2
Altres conceptes
Enderroc de mur de formigó armat, amb compressor i càrrega manual i
mecànica de runa sobre camió
Altres conceptes
Enderroc de reixat metàl·lic de fins a 2 m d'alçària, com a màxim, i enderroc
de daus de formigó, a mà i amb compressor i càrrega manual i mecànica de
runa sobre camió o contenidor
Altres conceptes
Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb compressor i càrrega
manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor
Altres conceptes
Demolició de paviment de formigó, de fins a 20 cm de gruix i més de 2 m
d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió
Altres conceptes
Demolició de paviment de canal prefabricada de formigó col·locada sobre
formigó, de fins a 20 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària amb retroexcavadora
amb martell trencador i càrrega sobre camió
Altres conceptes

Pàg.:

1

PREU
5,89 €

0,30000 €
3,27800 €

2,31 €
39,82 €
39,82 €
3,59 €

3,59 €
3,89 €
3,89 €
8,85 €
8,85 €
7,43 €

7,43 €

Desmuntatge de llumenera, columna exterior, accessoris i elements de
subjecció, enderroc de fonament de formigó a mà i amb compressor, aplec
per a posterior aprofitament i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor
Altres conceptes

123,25 €

Excavació i càrrega de terra en terreny no classificat, amb mitjans mecànics
Altres conceptes

3,30 €

Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny
no classificat, amb retroexcavadora i càrrega mecànica del material excavat
Altres conceptes
Terraplenada i piconatge de terra seleccionada de la pròpia excavació, en
tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del 95 % del PM
Altres conceptes
Repàs i piconatge de sòl de rasa de més de 0,6 i menys d'1,5 m d'amplària,
amb compactació del 95% PM
Altres conceptes
Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM
Altres conceptes
Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb tot-ú
artificial, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb
compactació del 90 % PM

123,25 €

3,30 €

12,76 €
12,76 €
6,32 €
6,32 €
2,92 €
2,92 €
1,68 €
1,68 €
27,66 €
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DESCRIPCIÓ
Tot-u artificial

P- 15

P- 16

P- 17

P- 18

F2412069

F24120A3

F2422069

F2R35067

F31521H1

m3

m3

m3

m3

m3

B064300B

P- 19

F3Z112T1

m3

B06NLA2B

P- 20

F921101J

m3

B0111000
B0371000

P- 21

F9231J10

m3

B0332300

P- 22

F931201J

m3

B0111000
B0372000

P- 23

F9365G11

B065E60C

m3

2

PREU
Altres conceptes

P- 14

Pàg.:

Transport de terres, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb
mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km. Inclou el
cost de gestió.
Altres conceptes
Transport de terres per a reutilitzar en obra, amb camió de 20 t i temps
d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de fins a
2 km
Altres conceptes
Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres, amb camió de 12 t, amb
un recorregut de més de 10 i fins a 15 km
Altres conceptes
Transport de runa a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió
de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un
recorregut de més de 5 i fins a 10 km
Altres conceptes
Formigó per a rases i pous HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió
Formigó HM-20/B/20/I de consistència tova, grandària màxima del granulat
20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I
Altres conceptes
Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó HL-150/B/20 de
consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de
camió
Formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment,
consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, HL-150/B/20
Altres conceptes
Subbase de tot-u natural, amb estesa i piconatge del material al 98 % del PM
Aigua
Tot-u natural
Altres conceptes

16,24000 €
11,42 €
4,81 €

4,81 €
2,08 €

2,08 €
6,63 €
6,63 €
3,51 €

3,51 €
91,88 €
90,83550 €
1,04 €
91,62 €

87,13950 €
4,48 €
27,34 €
0,08550 €
21,40150 €
5,85 €

Rebliment de grava de pedrera de pedra granítica, grandària màxima de
12-18 mm, amb estesa i piconatge del material
Grava de pedrera de pedra granítica, de 12-18 mm
Altres conceptes

35,66090 €
2,52 €

Base de tot-u artificial , amb estesa i piconatge del material al 98% del PM
Aigua
Tot-u artificial
Altres conceptes

0,08550 €
18,67600 €
10,48 €

Paviment de formigó HA-30/P/20/IIa+F, de consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió amb estesa i vibratge
manual, amb acabat reglejat
Formigó HA-30/P/20/IIa de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició
IIa
Altres conceptes

38,18 €

29,24 €

101,26 €

91,53900 €

9,72 €
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 2
NÚMERO
P- 24

CODI
F97422ER

UA
m

B051E201
B06NN14C
B0710150
B97422ER

P- 25

F9B11202

m2

B0710280
B9B11211

P- 26

F9Z4MA16

m2

B0A14200
B0B34234

P- 27

P- 28

P- 29

P- 30

P- 31

FR3P1113

G2194XB5

G219GBA0

G2216101

G2RA71H1

B2RA71H1

M3

m2

m

m3

m3

Data: 02/04/22

DESCRIPCIÓ
Canal de 40 cm d'amplària amb peces prefabricades de formigó en forma
concava, 40x48x10 cm, col·locades amb morter i rejuntades amb beurada de
ciment blanc, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2
de resistència mínima a compressió i de 10 a 20 cm d'alçària, i rejuntada amb
morter
Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs
Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2,
consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40
Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació
(G) segons norma UNE-EN 998-2
Peces prefabricades de formigó en forma concava, 40x48x10 cm,
Altres conceptes
Borada formada amb peces de formigó de 13x25x10 cm, col·locats amb
morter i reblert de junts amb beurada de ciment
Morter per a ram de paleta, classe M 7,5 (7,5 N/mm2), a granel, de
designació (G) segons norma UNE-EN 998-2
Borada formada amb peces de formigó de 13x25x10 cm,
Altres conceptes
Armadura per lloses de formigó AP500 SD amb malla electrosoldada de
barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN
10080
Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm
Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:6-6 mm
6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080
Altres conceptes
Col·locació de terra
vegetal adobada, procedent de l'obra, amb
minicarregadora sobre pneumàtics amb accessori anivellador. inclou
aportació i barreja de fem compostat (7 % del volum total)i posterior distribució
(1 m3 en arbres i capa de 20 cm en superfícies a sembrar)
Altres conceptes
Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 10 cm de gruix i fins a
2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre
camió
Altres conceptes
Tall en paviment de mescla bituminosa de 10 cm de fondària com a mínim,
amb màquina tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir
Altres conceptes
Excavació en zona de desmunt, de terra vegetal, amb mitjans mecànics i
càrrega sobre camió. Inclou transport dins de l'obra per la seva reutilització en
el propi jardi.
Altres conceptes
Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició
controlada dels residus de la construcció inclòs, segons la LLEI 8/2008, de
residus de formigó inerts amb una densitat 1,48 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)
Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició
controlada dels residus de la construcció inclòs, segons la LLEI 8/2008, de
residus de formigó inerts amb una densitat 1,48 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)
Altres conceptes

Pàg.:

3

PREU
39,52 €

0,16016 €
6,85560 €
0,40635 €
21,88000 €
10,22 €
39,23 €
1,56593 €
30,00000 €
7,66 €
4,14 €

0,02134 €
2,94000 €
1,18 €
9,41 €

9,41 €
3,79 €

3,79 €
5,41 €
5,41 €
2,42 €

2,42 €
17,77 €

17,77000 €

0,00 €
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 2
NÚMERO
P- 32

CODI
G3151BH1

UA
m3

B065E60B

P- 33

G32516H3

m3

B065E60B

P- 34

G32B3101

kg

B0A14200

P- 35

G32D1113

m2

B0A31000
B0D21030
B0D625A0
B0D81680
B0DZA000
B0DZP600

P- 36

G7811100

m2

B0552100

P- 37

G7J1U005

m

B7J1U005

P- 38

G7J2U010

m2

B0911200
B7C2U100

P- 39

G7J5T4D2

m

B0911000
B7J204D0

P- 40

G9H112E1

t

Data: 02/04/22

DESCRIPCIÓ
Formigó per a rases i pous, HA-30/B/20/IIa, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió
Formigó HA-30/B/20/IIa de consistència tova, grandària màxima del granulat
20 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa
Altres conceptes
Formigó per a murs de contenció HA-30/B/20/IIa de consistència tova i
grandària màxima del granulat 20 mm i abocat amb cubilot
Formigó HA-30/B/20/IIa de consistència tova, grandària màxima del granulat
20 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa
Altres conceptes
Armadura per a murs de contenció AP500 S en barres de diàmetre com a
màxim 16 mm, d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500
N/mm2
Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm
Altres conceptes
Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb plafó metàl·lic i suports
amb puntals metàl·lics, per a murs de contenció de base rectilínia encofrats a
una cara, per a una alçària de treball <= 3 m, per a deixar el formigó vist
Clau acer
Tauló de fusta de pi per a 10 usos
Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos
Plafó metàl·lic de 50x250 cm per a 50 usos
Desencofrant
Part proporcional d'elements auxiliars per a plafons metàl·lics, de 50x250 cm
Altres conceptes
Pintat sobre formigó en parament vertical amb 2 kg/m2 d'emulsió bituminosa
catiònica tipus C60B3/B4 ADH(ECR-1)
Emulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum asfàltic, per a reg
d'adherència tipus C60B3/B4 ADH(ECR-1)
Altres conceptes
Junt de dilatació amb perfil elastomèric d'ànima circular, de 250 mm
d'amplària, inclòs part proporcional de creuaments, angles, unions i pèrdues
per retalls, col·locat a l'interior
Perfil elastomèric d'ànima circular de 250 mm d'amplada, per a junt de
dilatació intern
Altres conceptes
Reblert de junt amb placa de poliestirè expandit de 10 mm de gruix i densitat
nominal 20 kg/m3, col·locada amb adhesiu de cautxú sintètic en dissolució
Adhesiu d'aplicació a dues cares de cautxú sintètic compatible amb el
poliestirè
Placa de poliestirè expandit de densitat nominal 20 kg/m3 de 10 mm de gruix
Altres conceptes
Segellat de junts amb perfil hidroexpansiu de bentonita de soci, tipus
Waterstop RX 101 o similar, col·locat amb adhesiu
Adhesiu d'aplicació a dues cares de cautxú sintètic
Junt expansiu en contacte amb l'aigua, de cautxú, de secció 2x1 cm
Altres conceptes
Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf BC 50/70
D, amb betum millorat amb cautxú, de granulometria densa per a capa de
trànsit i granulat granític, estesa i compactada

Pàg.:

4

PREU
94,24 €
81,60000 €
12,64 €
95,64 €
82,40000 €
13,24 €
1,34 €

0,00708 €
1,33 €
24,16 €

0,13494 €
0,77649 €
0,03712 €
1,22850 €
0,27500 €
0,50000 €
21,21 €
6,64 €
0,82000 €
5,82 €
19,72 €

15,23550 €
4,48 €
7,60 €
2,17500 €
1,35300 €
4,07 €
13,85 €
0,05970 €
5,31300 €
8,48 €
89,25 €
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 2
NÚMERO

P- 41

CODI
B9H112E1

G9H11B52

UA

t

B9H11B52

P- 42

G9J12N40

m2

B0552470

P- 43

G9J13J10

m2

B0552100

P- 44

GAR1U010

m

B060U110
B0A12U00
BBP1U001
BBPZU001

P- 45

GD5J6F0E

u

BOEMBORN

P- 46

GD5Z5AC4

u

B0710250
BD5Z5AC0

P- 47

GD7F4375

BD7F4370

m

Data: 02/04/22

DESCRIPCIÓ
Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf BC 50/70 D, amb
betum millorat amb cautxú, de granulometria densa per a capa de trànsit i
granulat granític
Altres conceptes
Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 bin B 50/70 S,
amb betum asfàltic de penetració, de granulometria semidensa per a capa
intermèdia i granulat calcari, estesa i compactada
Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 bin B 50/70 S, amb betum
asfàltic de penetració, de granulometria semidensa per a capa intermèdia i
granulat calcari
Altres conceptes
Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60BF4 IMP, amb
dotació 1 kg/m2
Emulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum asfàltic, per a reg
d'imprimació tipus C60BF4 IMP amb un contingut de fluidificant >3%, segons
UNE-EN 13808
Altres conceptes
Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B2 ADH,
amb dotació 0,5 kg/m2
Emulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum asfàltic, per a reg
d'adherència tipus C60B3/B4 ADH(ECR-1)
Altres conceptes
Tancament exterior d'1,5 m d'alçària, amb malla d'acer galvanitzat, acabat en
plastificat verd, inclòs placa d'acer d'ancoratge al formigó i posterior fixació
dels suports a la placa d'acer, inclou tots els materils, mà d'obra i mitjans
auxiliars, totalment muntada
Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió,
consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra
Filferro acer galvanitzat
Tanca d'1,5 m d'alçària d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de
40x40 mm i 3 mm de diàmetre
Pal de tub d'acer galvanitzat de 2 m d'alçària, per a tanca metàl·lica, inclòs
part proporcional d'angle
Altres conceptes
Caixa prefabricada per a embornal de 40x30x40 cm, amb parets de 15 cm de
gruix de formigó HM-20/P/20/I sobre solera de 15 cm de formigó HM-20/P/20/I
Caixa prefabricada per a embornal de 40x30x40 cm, amb parets de 15 cm de
gruix de formigó HM-20/P/20/I sobre solera de 15 cm de formigó
HM-20/P/20/I
Altres conceptes
Bastiment i reixa concava de fosa dúctil, per a embornal, de 400x480 mm
classe D400 segons norma UNE-EN 124 i 15 dm2 de superfície d'absorció,
col.locada amb morter.
Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació
(G) segons norma UNE-EN 998-2
Bastiment i reixa concava de fosa dúctil, per a embornal, de 400x480 mm
classe D400 segons norma UNE-EN 124 i 15 dm2 de superfície d'absorció
Altres conceptes
Tub de PVC de 200 mm de diàmetre nominal de pared compacta i junta
elàstica, classe 41, sèrie 5 de color teula, autoportant, i col·locat al fons de la
rasa
Tub de PVC de 200 mm de diàmetre nominal de pared compacta i junta
elàstica, classe 41, sèrie 5 de color teula, autoportant, i col·locat al fons de
la rasa
Altres conceptes

Pàg.:

5

PREU
83,93000 €

5,32 €
85,40 €

82,08000 €

3,32 €
0,50 €
0,39000 €

0,11 €
0,30 €
0,20500 €
0,10 €
22,29 €

1,71570 €
0,37400 €
2,74000 €
4,76000 €
12,70 €
75,26 €
26,80000 €

48,46 €
153,97 €

1,18040 €
129,00000 €
23,79 €
12,48 €

11,81000 €

0,67 €
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 2
NÚMERO
P- 48

P- 49

CODI
GSEGISAL

GZ00SA01

UA
PA

PA

Data: 02/04/22

DESCRIPCIÓ
Pressupost corresponent a l'Estudi de Seguretat i Salut detallat a l'annex
corresponent de la memòria del projecte
Sense descomposició
Partida alçada a justificar en serveis i infrastructures afectades durant
l'execució de les obres, a reposar i reestablir el servei en les mateixes
condicions.
Sense descomposició

Pàg.:

6

PREU
500,00 €
500,00 €
2.000,00 €

2.000,00 €
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PRESSUPOST

Pàg.: 1

OBRA

01

PRESSUPOST MUR TRAV PONENT

CAPÍTOL

01

DEMOLICIONS I MOVIMENTS DE TERRES

TITOL 3

01

DEMOLICIONS I ENDERROCS

NUM. CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU

AMIDAMENT

IMPORT

1

G219GBA0

m

Tall en paviment de mescla bituminosa de 10 cm de fondària com
a mínim, amb màquina tallajunts amb disc de diamant, per a
delimitar la zona a demolir (P - 29)

5,41

35,000

189,35

2

F21H1641

u

Desmuntatge de llumenera, columna exterior, accessoris i
elements de subjecció, enderroc de fonament de formigó a mà i
amb compressor, aplec per a posterior aprofitament i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor (P - 7)

123,25

1,000

123,25

3

F216R243

m

Enderroc de reixat metàl·lic de fins a 2 m d'alçària, com a màxim,
i enderroc de daus de formigó, a mà i amb compressor i càrrega
manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor (P - 3)

3,59

31,000

111,29

4

F2135323

m3

Enderroc de mur de formigó armat, amb compressor i càrrega
manual i mecànica de runa sobre camió (P - 2)

39,82

27,458

1.093,38

5

F2194JK5

m2

Demolició de paviment de canal prefabricada de formigó
col·locada sobre formigó, de fins a 20 cm de gruix i fins a 2 m
d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega
sobre camió (P - 6)

7,43

8,700

64,64

6

F2191305

m

Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb compressor i
càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor (P 4)

3,89

26,000

101,14

7

F2194AL5

m2

Demolició de paviment de formigó, de fins a 20 cm de gruix i més
de 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i
càrrega sobre camió (P - 5)

8,85

38,500

340,73

8

G2194XB5

m2

Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 10 cm de
gruix i fins a 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell
trencador i càrrega sobre camió (P - 28)

3,79

67,000

253,93

9

F2R35067

m3

Transport de runa a instal·lació autoritzada de gestió de residus,
amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans
mecànics, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km (P - 17)

3,51

49,900

175,15

m3

Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció inclòs, segons
la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat
1,48 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi
170101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002) (P - 31)

17,77

49,900

886,72

10 G2RA71H1

TOTAL

TITOL 3

3.339,58

01.01.01

OBRA

01

PRESSUPOST MUR TRAV PONENT

CAPÍTOL

01

DEMOLICIONS I MOVIMENTS DE TERRES

TITOL 3

02

NUM. CODI

UA

MOVIMENTS DE TERRES

DESCRIPCIÓ

PREU

AMIDAMENT

IMPORT

1

G2216101

m3

Excavació en zona de desmunt, de terra vegetal, amb mitjans
mecànics i càrrega sobre camió. Inclou transport dins de l'obra
per la seva reutilització en el propi jardi. (P - 30)

2,42

4,800

11,62

2

F221CA20

m3

Excavació i càrrega de terra
mitjans mecànics (P - 8)

en terreny no classificat, amb

3,30

132,868

438,46

3

F2226123

m3

Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de
fondària, en terreny no classificat, amb retroexcavadora i càrrega
mecànica del material excavat (P - 9)

12,76

47,232

602,68

4

F24120A3

m3

Transport de terres per a reutilitzar en obra, amb camió de 20 t i

2,08

216,120

449,53

EUR
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PRESSUPOST

Pàg.: 2
temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un
recorregut de fins a 2 km (P - 15)

5

F2261C0F

m3

Terraplenada i piconatge de terra seleccionada de la pròpia
excavació, en tongades de fins a 25 cm, amb una compactació
del 95 % del PM (P - 10)

6,32

43,436

274,52

6

F2412069

m3

Transport de terres, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la
càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 10 i
fins a 15 km. Inclou el cost de gestió. (P - 14)

4,81

163,997

788,83

7

F227T00F

m2

Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del
95% PM (P - 12)

1,68

104,800

176,06

8

F227A00F

m2

Repàs i piconatge de sòl de rasa de més de 0,6 i menys d'1,5 m
d'amplària, amb compactació del 95% PM (P - 11)

2,92

49,718

145,18

TOTAL

TITOL 3

OBRA

01

PRESSUPOST MUR TRAV PONENT

CAPÍTOL

02

MUR DE CONTENCIÓ

NUM. CODI

2.886,88

01.01.02

UA

DESCRIPCIÓ

PREU

AMIDAMENT

IMPORT

1

F9231J10

m3

Rebliment de grava de pedrera de pedra granítica, grandària
màxima de 12-18 mm, amb estesa i piconatge del material (P 21)

38,18

24,859

949,12

2

F3Z112T1

m3

Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó
HL-150/B/20 de consistència tova i grandària màxima del granulat
20 mm, abocat des de camió (P - 19)

91,62

4,812

440,88

3

G32B3101

kg

Armadura per a murs de contenció AP500 S en barres de
diàmetre com a màxim 16 mm, d'acer en barres corrugades
B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 (P - 34)

1,34

2.553,199

3.421,29

4

G3151BH1

m3

Formigó per a rases i pous, HA-30/B/20/IIa, de consistència tova i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió (P 32)

94,24

16,282

1.534,42

5

G32D1113

m2

Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb plafó metàl·lic
i suports amb puntals metàl·lics, per a murs de contenció de base
rectilínia encofrats a una cara, per a una alçària de treball <= 3 m,
per a deixar el formigó vist (P - 35)

24,16

102,867

2.485,27

6

G32516H3

m3

Formigó per a murs de contenció HA-30/B/20/IIa de consistència
tova i grandària màxima del granulat 20 mm i abocat amb cubilot
(P - 33)

95,64

13,117

1.254,51

7

G7811100

m2

Pintat sobre formigó en parament vertical amb 2 kg/m2 d'emulsió
bituminosa catiònica tipus C60B3/B4 ADH(ECR-1) (P - 36)

6,64

43,436

288,42

8

ED5L15A3

m2

Làmina drenant nodular de polietilè d'alta densitat, amb nòduls de
8 mm d'alçària aproximada i una resistència a la compressió
aproximada de 180 kN/m2, fixada mecànicament sobre parament
vertical (P - 1)

5,89

43,436

255,84

9

G7J5T4D2

m

Segellat de junts amb perfil hidroexpansiu de bentonita de soci,
tipus Waterstop RX 101 o similar, col·locat amb adhesiu (P - 39)

13,85

31,990

443,06

10 G7J1U005

m

Junt de dilatació amb perfil elastomèric d'ànima circular, de 250
mm d'amplària, inclòs part proporcional de creuaments, angles,
unions i pèrdues per retalls, col·locat a l'interior (P - 37)

19,72

3,390

66,85

11 G7J2U010

m2

Reblert de junt amb placa de poliestirè expandit de 10 mm de
gruix i densitat nominal 20 kg/m3, col·locada amb adhesiu de
cautxú sintètic en dissolució (P - 38)

7,60

0,848

6,44

12 GAR1U010

m

Tancament exterior d'1,5 m d'alçària, amb malla d'acer
galvanitzat, acabat en plastificat verd, inclòs placa d'acer
d'ancoratge al formigó i posterior fixació dels suports a la placa
d'acer, inclou tots els materils, mà d'obra i mitjans auxiliars,

22,29

32,000

713,28

EUR
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PRESSUPOST

Pàg.: 3
totalment muntada (P - 44)

TOTAL

CAPÍTOL

OBRA

01

PRESSUPOST MUR TRAV PONENT

CAPÍTOL

03

XARXA DE CLAVEGUERAM I PLUVIALS

NUM. CODI

11.859,38

01.02

UA

DESCRIPCIÓ

PREU

AMIDAMENT

IMPORT

1

F2226123

m3

Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de
fondària, en terreny no classificat, amb retroexcavadora i càrrega
mecànica del material excavat (P - 9)

12,76

2,880

36,75

2

F2422069

m3

Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres, amb camió
de 12 t, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km (P - 16)

6,63

3,456

22,91

3

F227A00F

m2

Repàs i piconatge de sòl de rasa de més de 0,6 i menys d'1,5 m
d'amplària, amb compactació del 95% PM (P - 11)

2,92

3,600

10,51

4

GD7F4375

m

Tub de PVC de 200 mm de diàmetre nominal de pared compacta
i junta elàstica, classe 41, sèrie 5 de color teula, autoportant, i
col·locat al fons de la rasa (P - 47)

12,48

6,000

74,88

5

F31521H1

m3

Formigó per a rases i pous HM-20/B/20/I, de consistència tova i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió (P 18)

91,88

1,614

148,29

6

F228AB0B

m3

Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5
m, amb tot-ú artificial, en tongades de gruix de fins a 25 cm,
utilitzant picó vibrant, amb compactació del 90 % PM (P - 13)

27,66

0,900

24,89

7

F97422ER

m

Canal de 40 cm d'amplària amb peces prefabricades de formigó
en forma concava, 40x48x10 cm, col·locades amb morter i
rejuntades amb beurada de ciment blanc, col·locada sobre base
de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a
compressió i de 10 a 20 cm d'alçària, i rejuntada amb morter (P 24)

39,52

32,000

1.264,64

8

GD5J6F0E

u

Caixa prefabricada per a embornal de 40x30x40 cm, amb parets
de 15 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I sobre solera de 15 cm
de formigó HM-20/P/20/I (P - 45)

75,26

2,000

150,52

9

GD5Z5AC4

u

Bastiment i reixa concava de fosa dúctil, per a embornal, de
400x480 mm classe D400 segons norma UNE-EN 124 i 15 dm2
de superfície d'absorció, col.locada amb morter. (P - 46)

153,97

2,000

307,94

TOTAL

CAPÍTOL

OBRA

01

PRESSUPOST MUR TRAV PONENT

CAPÍTOL

04

FERMS I PAVIMENTS

NUM. CODI

2.041,33

01.03

UA

DESCRIPCIÓ

PREU

AMIDAMENT

IMPORT

1

F921101J

m3

Subbase de tot-u natural, amb estesa i piconatge del material al
98 % del PM (P - 20)

27,34

21,792

595,79

2

F931201J

m3

Base de tot-u artificial , amb estesa i piconatge del material al
98% del PM (P - 22)

29,24

21,792

637,20

3

G9J12N40

m2

Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60BF4
IMP, amb dotació 1 kg/m2 (P - 42)

0,50

67,000

33,50

4

G9H11B52

t

Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22
bin B 50/70 S, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria
semidensa per a capa intermèdia i granulat calcari, estesa i
compactada (P - 41)

85,40

9,447

806,77

5

G9J13J10

m2

Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus
C60B3/B2 ADH, amb dotació 0,5 kg/m2 (P - 43)

0,30

67,000

20,10

EUR
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6

G9H112E1

t

Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16
surf BC 50/70 D, amb betum millorat amb cautxú, de
granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític,
estesa i compactada (P - 40)

89,25

6,298

562,10

7

F9Z4MA16

m2

Armadura per lloses de formigó AP500 SD amb malla
electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:6-6
mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080 (P - 26)

4,14

25,000

103,50

8

F9365G11

m3

Paviment de formigó HA-30/P/20/IIa+F, de consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió amb
estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat (P - 23)

101,26

4,500

455,67

9

F9B11202

m2

Borada formada amb peces de formigó de 13x25x10 cm,
col·locats amb morter i reblert de junts amb beurada de ciment (P
- 25)

39,23

4,160

163,20

10 FR3P1113

M3

Col·locació de terra vegetal adobada, procedent de l'obra, amb
minicarregadora sobre pneumàtics amb accessori anivellador.
inclou aportació i barreja de fem compostat (7 % del volum total)i
posterior distribució (1 m3 en arbres i capa de 20 cm en
superfícies a sembrar) (P - 27)

9,41

9,300

87,51

TOTAL

CAPÍTOL

OBRA

01

PRESSUPOST MUR TRAV PONENT

CAPÍTOL

05

SERVEIS AFECTATS

NUM. CODI
1

GZ00SA01

TOTAL

UA
PA

CAPÍTOL

DESCRIPCIÓ
Partida alçada a justificar en serveis i infrastructures afectades
durant l'execució de les obres, a reposar i reestablir el servei en
les mateixes condicions. (P - 49)

01

PRESSUPOST MUR TRAV PONENT

CAPÍTOL

06

SEGURETAT I SALUT

1

GSEGISAL

TOTAL

CAPÍTOL

PREU

AMIDAMENT

IMPORT

2.000,00

1,000

2.000,00

2.000,00

01.05

OBRA

NUM. CODI

3.465,34

01.04

UA
PA

DESCRIPCIÓ
Pressupost corresponent a l'Estudi de Seguretat i Salut detallat a
l'annex corresponent de la memòria del projecte (P - 48)
01.06

PREU

AMIDAMENT

IMPORT

500,00

1,000

500,00
500,00

EUR
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Import

NIVELL 2: CAPÍTOL
Capítol
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1
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Pàg.:

%

NIVELL 2: CAPÍTOL
Capítol
Capítol
Capítol
Capítol
Capítol
Capítol
Obra

1

01.01
01.02
01.03
01.04
01.05
01.06
01

DEMOLICIONS I MOVIMENTS DE TERRES
MUR DE CONTENCIÓ
XARXA DE CLAVEGUERAM I PLUVIALS
FERMS I PAVIMENTS
SERVEIS AFECTATS
SEGURETAT I SALUT
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23,86
45,45
7,82
13,28
7,67
1,92
100,00
100,00

%

NIVELL 1: OBRA
Obra

01
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100,00
100,00

EUR
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Pag.

1

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

26.092,51

13 % Despeses Generals SOBRE 26.092,51.....................................................................................

3.392,03

6 % Benefici Industrial SOBRE 26.092,51..........................................................................................

1.565,55

Subtotal

31.050,09

21 % IVA SOBRE 31.050,09...............................................................................................................

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a la quantitat de:
( TRENTA-SET MIL CINC-CENTS SETANTA EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS )

El tècnic redactor del projecte:

Joan Gurrera i Lluch
Enginyer de Camins c. i p.
col.legiat 8.338
La Seu d´Urgell, 5 d´abril de 2022

6.520,52

€

37.570,61

